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Abstract 

This  study  is  an  attempt  to  develop  the  discussion  about  self-injury  with  the  aid  of 

philosophical  discussions  about  understanding.  I  will  present  a  reading  of  the  discussion 

between  Michel  Foucault  and  Jacques  Derrida  about  reason  and  madness,  and  also  an 

interpretation of the Derrida and Hans-Georg Gadamer encounter. These readings focus on 

the concept of understanding, on the possibility to understand the other and on the possibility 

to reach out from reason toward the irrational. The project to formulate an ethical approach to 

self-injury by Nancy Nyquist Potter is then used to bring the question about understanding to 

life. I conclude that the project of Potter, formulated as “uptake”, is weakened by the fact that 

she  fails  to  recognize  the  underlying  philosophical  problems  in  stating  the  possibility  to 

understand the meaning of something that until today has been considered meaningless. 
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1. Inledning
Den  här  uppsatsen  handlar  om  viljan  att  inom  sfären  för  det  meningsfulla  möta  det  till  synes 

meningslösa.  Den handlar  om hur  vi  ställer  oss  inför  mötet  med  det  irrationella  och  vansinniga. 

Utifrån Michel Foucaults och Jacques Derridas diskussion om möjligheten att förstå det främmande, 

och Derridas och Hans-Georg Gadamers diskussion om viljan att förstå den andre vill jag undersöka 

Nancy Nyquist Potters närmande till självskada. Potter fokuserar på förståelse, på plikten att lyssna till 

den  andre  för  att  försöka  förstå.  Genom  att  sammanföra  dessa  skilda  samtal  kring  förståelsens 

möjligheter och hinder vill jag visa på hur diskussionen kring självskada kan fördjupas och berikas 

med hjälp av samtalen mellan Foucault, Derrida och Gadamer. 

För att tydliggöra vilka frågor vi ställs inför i mötet med det främmande, och i vilken 

mening ett sådant möte kan sägas vara möjligt, använder jag mig av det samtal som fördes mellan 

Derrida och Foucault med startskott i Foucaults Vansinnets historia. Foucault har genom åren erhållit 

en central  roll  när  det  kommer  till  att  filosofiskt  betrakta det  irrationella  och vansinniga.  Derrida 

bidrog med sin kritik till att Foucault i en senare utgåva av Vansinnets historia kom att lägga till två 

appendix där han svarar på kritiken samt utvecklar och förtydligar sina tankar. Roy Boyne går så långt 

som att  betrakta hela Foucaults fortsatta författarskap som ett  utdraget försök att  kringgå Derridas 

kritik.1 

Diskussionen mellan Derrida och Foucault är min analytiska språngbräda, här finns de 

påståenden som kommer att vara både min mark och min fallskärm, mitt hopp och mitt fall. Utifrån 

den problematiserar jag viljan till det onåbara inom det till synes nåbara, en frånvaro inom löftet om en 

närvaro. För att ytterligare fördjupa och bredda den teoretiska delen tolkar jag även det möte som tog 

plats i Paris 1981 mellan Derrida och Gadamer. Bidragen från mötet erbjuder möjligheten att begrunda 

vad förståelse kan sägas innebära och om vi kan förstå den andre utan att fånga in henne.

I  en mening  kan borderlinepatienter  med sitt  destruktiva  beteende sägas  representera  ett 

dagens vansinne – i egenskap av sina diagnoser är de symboler för det irrationella och oförnuftiga, det 

abnorma och patologiska. Självskadan är på intet sätt  ett  nytt  fenomen,  men på senare år har den 

debatterats i större omfattning än tidigare. Röster frågar efter innebörden i ett beteende som många 

gånger tillskrivs unga kvinnor. Vinklarna och frågorna angående självskada är många och inom ämnen 

1 R. Boyne,  Foucault and Derrida- The other side of reason,Routledge, Trowbridge, 1990, s 79. Boyne skriver att 
diskontinuitetsprincipen i Les mots et les choses  fastställer absoluta skillnaders möjlighet vad gäller kunskap och 
kultur för att gå vidare till att visa på möjligheten att ändå kunna jämföra sådana skilda världar. I Kunskapens 
arkeologi attackerar Foucault den rationella historiens grundidéer (teleologi, ursprung, kontinuitet, objektivitet och 
historisk sanning) som sökte han en historisk undersökning som undviker de svårigheter Derrida påpekat. I 
Övervakning och straff skriver Foucault om rum och tid som mekanismer för generell och specifik lokalisering av 
människor inom särskilda samhällsformer, ett närmande som Boyne menar kan tolkas som ett försök att bryta med 
tidigare sätt att tala om social existens, ett försök som kan tolkas som ett sökande efter en väg ut ur upplysningens 
restriktiva stängning. Men framför allt finner Boyne i essän ”Préface à la transgression” anledningen till att 
Foucaults svar på Derridas generella kritik om historicitet och förnuft uteblivit; Foucault hade redan erkänt kraften i 
Derridas kritik- exkluderingen av vansinnet var att betrakta som en operation inom förnuftet.  Se: Kostof, A history 
of architecture: settings and rituals, Oxford University Press, New York, 1995, s 35. 



som medicin,  psykologi,  sociologi,  genusvetenskap och socialantropologi  ägnas  alltmer  tid  till  att 

förstå  självskadan  som  fenomen.  Hur  går  vi  till  väga  när  vi  försöker  närma  oss  det  till  synes 

vansinniga och irrationella? Att målmedvetet och aktivt tillfoga sig själv skada tycks bryta mot allt 

förnuft, och utan funktion eller uppenbar innebörd tycks självskadan meningslös. Vilka frågor är det 

som ställs i mötet med självskada, men framför allt – kanske är det här filosofin kan lämna sitt största 

bidrag – hur ställer vi dessa frågor? Hur går vi till  väga när vi söker möta ett  fenomen som i sin 

patologiska och irrationella klädnad kännetecknas just av att vi inte kan förstå det? Kring självskadan 

uppstår en desperation och de frågor vi ställs inför leder till att filosofiska resonemang ställs på sin 

spets.

 Balansen mellan å ena sidan ett meningslöst vansinne och å andra sidan ett meningsfullt men 

dysfunktionellt sådant väcker frågan om vi på ett meningsfullt sätt kan förstå det meningslösa. Som 

praktiker måste man kunna tala om självskadan, men kan man göra det utan att sträcka sig efter en 

förståelse, kan vi finna ett sätt att lyssna utan att förstå, eller är förståelse den enda ansvarsfulla taktik 

som behandlaren kan erbjudas?

Tillsammans med självsvält och ett till synes objektiverande och sexualiserat förhållningssätt 

till  den  egna  kroppen har  självskada  diskuterats  som tecken  på  en  generation  av  kvinnor  i  kris. 

Litteraturen om självskada växer och formulerandet av teorier tar skilda vägar. Självskada analyseras i 

termer  av  affektregulering,  dissociationsavvärjande  och  inre  kontroll.  Vad  som  utmärker  Nancy 

Nyquist Potters närmande är hennes vilja att genom ökad förståelse för självskadan och dess mening 

avpatologisera den. Potter menar att en givande riktning för psykiatrin och psykologin skulle vara att 

vidare utveckla studiet av de diskurser som konstruerar vissa subjekt som friska och andra som galna 

och  i  behov av  tygling.  Tanken att  en  djupare  förståelse  av  självskada  skulle  kunna  leda  till  att 

avpatologisera  självskadebeteenden  är  grundläggande  hos  Potter.  Forskning  som  lyfter  fram  ett 

bredare kulturellt och socialt perspektiv skulle enligt Potter visa på ett patologiskt samhälle snarare än 

att repetera patologiserandet av individen.

För  att  förstå  självskadan som språk och som bärande  på  mening  förespråkar  Potter  ett 

förhållningssätt som bejakar och lyfter fram den självskadande individens egen mening. Det är således 

i själva avsaknaden av mening som självskadans patologisering bottnar. I förhoppningen om att frigöra 

och åter välkomna det patologiserade subjektet ekar Foucaults tankar om det ur förnuftet förvisade 

subjektet. På så sätt aktualiseras och konkretiseras Foucaults och Derridas diskussion om vansinnets 

väsen och möjligheter i min analys av Potters argument. Finns det överhuvudtaget ett tystat vansinne, 

en  tystad  röst?  Hur  eller  när  sker  i  sådana  fall  ett  sådant  tystande  och  diskvalificerande  av  det 

vansinniga subjektet? Och går det att finna ett forum för en dialog mellan förnuftet och vansinnet? 

Med fokus på begrepp som förnuft, vansinne och tystnad vill jag konfrontera samtalet mellan Derrida 

och Foucault med en samtida klinisk situation och dess uttolkning för att på så sätt söka vidareutveckla 

och konkretisera den filosofiska problematiken. 

Uppsatsen är indelad i två delar; en första teoretisk del och en andra del som läggs fram 
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som  en  fallstudie.  I  den  första  delens  första  kapitel  behandlar  jag  Foucaults  syfte  och  ansats  i 

Vansinnets historia. Jag ger utrymme till att reflektera över de centrala delarna i Derridas kritik. Det 

finns ingen självklar väg att gå vad gäller inringandet och begränsandet av samtalet mellan Derrida 

och Foucault.  Jag har valt att  fokusera på  Vansinnets historia och ”Cogito et histoire de la folie”. 

Samtalet kring Foucault och Derrida utgår från och kretsar kring de cartesianska meditationerna. Min 

läsning fokuserar på möjligheten att se vansinne som förnuftets andra, som dess motsats skapad i en 

ursprunglig delning hos förnuftet. Enligt Derrida vilar tanken på en sådan delning på förutsättandet av 

en  ursprunglig  närvaro;  ett  odelat  och  närvarande  förnuft.  Endast  genom att  förutsätta  en  sådan 

närvaro kan vi  se på vansinnet  som tystat  av förnuftet.  I  diskussionen om självskada aktualiseras 

frågan om huruvida det  är  möjligt  att  låta den vansinniga rösten tala,  om vägen till  frigörelse av 

individen kan ske med viljan till kunskap som riktlinje samt om vägen till att åter kvalificera subjektet 

kan gå genom förnuftet. Dessa frågor lyfts fram även i mötet mellan Derrida och Gadamer- om än i 

annan form och via andra frågeställningar. 

I den första delens andra kapitel skildrar jag samtalet mellan Derrida och Gadamer. Jag 

fokuserar på den goda viljan till förståelse, och dialogens kontinuitet kontra avbrott diskuteras som 

förståelsens möjliggörande.  Bidragen från Gadamer  och Derrida  utgår  från Heideggers Nietzsche-

läsning. Där Gadamer ser möjligheten att via Heidegger låta Nietzsches budskap tala fritt, ser Derrida 

ett våldsamt inringande och ägandeanspråk på en enhetlig och sann Nietzsche.

Den första delen avslutas med en diskussion där jag samlar ihop mitt material och pekar 

fram mot uppsatsens andra del. Med ett samtal mellan Foucault, Derrida och Gadamer i bakgrunden 

kan Potters ansats belysas som ett försök att närma sig ett konkret fenomen som hitintills betraktas 

som irrationellt och vansinnigt. På så sätt läggs uppsatsens andra del upp som en slags fallstudie i 

relation till dess tidigare del. Diskussionerna mellan Derrida och Foucault, och Derrida och Gadamer, 

upptar inte längre den plats som de en gång gjorde, som filosofer har de hunnit bli historiska figurer. 

Genom att låta deras tankar och positioner möta en aktuell diskussion hoppas jag kunna ta vara på 

några av de lärdomar de lämnat efter sig. 

Foucaults tankar om vad som sker i exkluderandet av det vansinniga och hur skapandet 

av det patologiska iscensätts har upptagit en central plats i postkolonial feministisk forskning kring 

förståelsen  av  hur  kvinnor  positioneras  som  sjuka.  Derridas  förståelse  av  mening  och 

meningstillskrivande ges en teoretisk grundläggande roll i Potters ansats. Samtidigt som diskussionen 

mellan  Derrida  och  Foucault  framställs  som  den  ursprungliga  diskussionen  är  den  också  den 

efterföljande, förståelsen av Derridas läsning både föregår och föregås av läsningen av Potter. Den 

ursprungliga diskussionen befruktar och befruktas. I min läsning av Potter lyfts tankar från Foucault, 

Derrida och Gadamer fram och flätas samman. Möjligheten att lyssna till vansinnet och att låta det tala 

fritt, fördjupas i skenet av frågor kring samtal och förståelse. Inför självskadan breder frågorna ut sig i 

en komplex väv som, om vi tar ett steg bakåt, gestaltar viljan att förstå något absolut främmande. 

Borderlinepatienter utgör en patientgrupp som väcker avsky och anstöt, eller som en 
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ledamot  från den psykiatriska avdelningen på New Yorks universitet  sammanfattar:  de är  vårdens 

”PIA's;  pains in  the ass”2.  Diagnosen växte  fram ur  observationer  av personer som till  en början 

tycktes  compos mentis (som kunde konversera socialt kompetent och som inte var psykotiska) men 

som vid närmare undersökning visade sig ha endast en mask av förnuft och mental hälsa3. 

Uppsatsens  andra  del  inleds  med  ett  kapitel  som  beskriver  den  genomslagskraft 

Foucaults  Vansinnets historia  haft  i  debatten kring psykiatrin.  Jag skissar  även en beskrivning av 

forskningssituationen kring självskada där jag lägger tyngdpunkten på Kokalaris och Berzoffs studie. 

Studien visar hur Foucault använts i teoretiserandet kring självskada och visar på en redan befintlig 

länk mellan mitt teoretiska underlag och självskada.  

I den andra delens andra kapitel redogör jag för min läsning av Potters ansats att finna 

ett  etiskt  förhållningssätt  till  självskada.  Potter  finner  en  tystnad  hos  patienten  i  dialogen  mellan 

patient och behandlare. Denna tystnad kan enligt Potter förstås som en av flera olika sorters tystnader. 

Det behöver inte nödvändigtvis finnas en röst bakom tystnaden, men möjligheten av en sådan röst 

måste enligt Potter beaktas. Vad en sådan röst har att säga skulle kunna ge behandlaren en djupare 

förståelse av en självskadeakt, en förståelse som skulle kunna befria patienten från patologisering. Vi 

färdas med tanken på kroppen som text, och med tanken på en tystad röst och en bruten dialog. Här 

skymtar trådar till samtalet mellan Derrida och Foucault. Det handlar om en tystad röst och om hoppet 

som tillskrivs denna tystnad. Här finns en bruten dialog, en ursprunglig närvarande helhet, och en i det 

förflutna lämnad röst. Det är en röst vi genom idogt och förståndigt lyssnande kan hoppas höra. Enligt 

Potter är det en tystnad som döljer en alternativ röst och mening. 

I dialogen finns tystnaden förstådd som icke-mening, en icke-mening som döljer sin 

mening.  I  Potters  text  finner vi  en röst  som trots  sin tystnad  hela tiden är  närvarande.  Här finns 

patienten som ända sedan den ursprungliga brytningen tyst burit med sig sin mening. Hos Potter kan vi 

inte likt Foucault tala om en historisk brytning, men följer vi Derrida i hans tolkning av Descartes, kan 

vi hos Potter skymta resterna från en bruten dialog som förutsätter en ursprungligt närvarande helhet. 

Potter  formulerar  det  etiska  förhållningssätt  hon  söker  som  en  aristotelisk  dygd. 

”Uptake”, som jag översätter med ”upptagande”, är en disposition som måste avvägas från fall till fall, 

rätt avvägd motsvarar dispositionen medelvägen. Jag tolkar upptagande som ett slags lyssnande som 

när det tillämpas på rätt sätt gör att lyssnaren hör talaren. Behandlaren kan inte bli ett blankt papper, 

men hon kan lämna tillräckligt med tomt utrymme för att härbärgera patientens mening. Det finns 

således  en  mening,  som  outtalad  eller  inte,  står  fast  även  då  sammanhanget  förändras.  Potters 

upptagande har många likheter med Gadamers hermeneutik, emellanåt är likheten mellan Potters teori 

och passager i Gadamers Sanning och metod nästintill ordagrann.  

Hos Potter finns en hedervärd önskan om att befria den självskadande patienten, att ge 

den självskadande kvinnan upprättelse. Om vi kan förstå vad som sker och skär i henne kan vi upplösa 
2 N. Potter, ”In the Spirit of Giving Uptake”, Philosophy, Psychiatry and Psychology , 2003, vol 10, nr 1, s 1.
3 R. Bradley och D. Westen, ”The psychodynamics of borderline personality disorder: A view from developmental 

psychopathology”, Development and Psychopathology, 2005, nr 17, s 927.
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patologiseringen av henne. Här finner vi inringandet av en tystad röst, ett brutet samtal mellan patient 

och behandlare, samt hopp och tvivel kring återupptagandet av dialogen.  

Jag redovisar för delar av Robert L. Woolfolks kritik som karaktäriseras dels av hans 

ovilja att  låta förståelsen av självskada styras av en diagnos, dels av insikten att  vår förståelse av 

självskada vittnar lika mycket om betraktaren som om skadan. 

I det tredje kapitlet i uppsatsens andra del diskuterar redogör jag för den invändning Christa Krüger 

riktat  mot  Potters  projekt.  Här  diskuterar  jag  problematiserandet  av  neutralitetsaspekten  i  Potters 

närmande. 

I  uppsatsens  avslutande  diskussionen  hävdar  jag,  utifrån  Derridas  tankar  om  det 

generella förnuftets nödvändighet och allomfattande karaktär, att viljan att frigöra den självskadande 

rösten ofrånkomligen begränsas. Begripliggörandet av den självskadande rösten kan inte frigöra ett tal 

som ovillkorligen binds till förnuftet. Men varken förnuftet eller vansinnet är för evigt fastlåst eller 

fixerat; likt vågor rör sig förnuftet genom uppgång och fall och påminner om en ekonomi i ständig 

rörelse. Om vi likt Derrida avsäger oss önskan att förstå vansinnets ursprung och överger begäret att 

slutgiltigt  tolka självskadan,  kan vi  röra oss mot  ett  förhållande till  det  ordlösa där vi  inte främst 

fokuserar  på  att  ge det  ord.  Viljan att  veta  i  förväg hur  självskadan bör  bemötas  kan tolkas  som 

ytterligare ett sätt att låsa fast vansinnet. Förhoppningen att ge självskadan en mening kan ses som en i 

slutändan våldsam akt, en förnuftig manöver som återigen tystar det ordlösa och främmande. Detta är 

tankar som i viss utsträckning kan sägas spegla Derridas kritik av Gadamers vilja till förståelse. Jag 

finner hos Potter en tendens att tolka självskada som ett av förnuftet exkluderat beteende, som ett tal 

med en inre mening; ett tal som talar till och av sig själv. I denna inre mening återspeglas den absoluta 

annanhet Foucault tillskrev vansinnet. Viljan att frigöra det talande subjektet repeterar än en gång den 

rättegång som inte kan utföras, där brottet inte kan uttalas utan att det återigen begås.

Sammanfattningsvis är detta en uppsats som rör sig kring förnuftets brytning med sig 

själv, kring tystnadens möjlighet och omöjlighet. Om röstens förräderi och svek mot tystnaden, om 

dess ofrånkomliga beroende av tystnaden och om möjligheten att utifrån en historisk diskussion om 

vansinne förstå vad som sker när vi idag försöker möta ett nytt vansinne. Jag binder samman och fäster 

de trådar jag menar kan skönjas mellan de diskussioner som, när deras gränser och sammanhang tänjs 

och tvingas ut,  kan vävas samman till ett  samtal som sträcker sig över decennier och kontinenter, 

genom skilda kontexter och förnuft. Jag föreslår att vår plikt i relation till en självskadande patient 

handlar om att ta ett steg tillbaka och respektera den andres annanhet. Istället för att likt Potter styras 

av viljan att förstå finner jag att ansvaret gentemot den andre bäst tillvaratas genom insikten att vi inte 

fullständigt kan förstå.
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1.1  Foucault  och  Derrida  om  möjligheten  att  förstå  det 
främmande

1.1 a) Descartes roll hos Foucault
I Meditationerna finns början och slutet. Framför elden på sin kammare, rustad med erfarenhet och 

med ungdomsåren bakom sig är Descartes redo att kasta sig ut i sin strid. Det är en strid där han har 

allt att vinna men också allt att förlora. Medveten om att han genom åren hållit så mycket för sant som 

senare visat sig vara falskt når Descartes insikten att han inte heller kan vara säker på det han nu håller 

för sant. Att ifrågasätta allt, alla trosföreställningar och detaljer skulle vara ett oöverskådligt projekt. 

Descartes resonerar att det är tillräckligt att riva grunden för att hela byggnaden ska rasa. Därför kan 

uppgiften begränsas till att ifrågasätta den djupaste grunden; erfarenheten som kunskapens ursprung. 

Angreppet är utan pardon; Descartes förkunnar att vi inte bör förlita oss på det som en 

gång bedragit oss. Då sinnena kan bedra oss vad gäller det vi erfar på långt håll och det som är mycket 

litet, bör vi ifrågasätta alla sinnesintryck, även de vi är så säkra på att det till och med är svårt att tvivla 

på dem. Descartes ser sig tvingad att rasera allt för att kunna börja om från grunden.1   

Vad som egentligen sker i Descartes meditationer och vad hans tvivel innebär och bär 

med sig är en av de frågor som Foucaults och Derridas diskussion behandlar. Frågan blir viktig då 

Foucault i meditationerna ser en förnuftets brytpunkt med vansinnet. 

1.1 b)Foucaults nollpunkt och beslutets karaktär
Foucault ville i  Vansinnets historia återvända till den nollpunkt där vansinne och förnuft ännu inte 

blivit åtskilda. En tid där de ännu kommunicerade och det fortfarande fanns en dialog; en nollpunkt 

där ”vansinnet var en odifferentierad erfarenhet, en ännu icke gjord och delad erfarenhet”.2 Snittet är 

förnuftets brytning med sig självt och dess bortstötande av oförnuftet, det är skapandet av det isolerade 

och tysta vansinnet. Descartes tvivlar på allt utom sitt förnuft, förnuftet som icke-vansinnigt ifrågasätts 

enligt Foucault aldrig i meditationerna. Uteslutandet av vansinnet är enligt Foucault symptomatisk, 

och det är hos Descartes han finner sin nollpunkt, förnuftets ursprungliga brytning med vansinnet. 

I förordet till  Vansinnets historia  uttalar Foucault viljan att undersöka den punkt där 

vansinne och förnuft fortfarande var levande inför varandra, utan att ledas av vad vi menar oss veta om 

vansinnet, och utan att söka stöd i bekvämligheter så som slutgiltiga sanningar.3  Denna ursprungliga 

punkt är snittet mellan förnuft och icke-förnuft. I förordet4 skriver Foucault:
1 R. Descartes, ”Betraktelser över den första filosofin”, i Filosofin genom tiderna- 1600- och 1700-talet, Marc-Wogau 

(red.), BonniersFakta förlag AB, Stockholm, 1983. Jag kommer använda mig av Marc-Wogaus  översättning, även 
då det kommer framkomma att det finns tvistefrågor som rör just själva översättningen av Descartes.

2  M. Foucault, Vansinnets historia, under den klassiska epoken, Arkiv förlag, Lund, 1983, s 9. 
3  Ibid. 
4  Förordet i den svenska utgåvan från 1983, översatt av Carl G Liungman. När jag refererar till Vansinnets historia är 

det om inte annat anges till den svenska förkortade utgåvan som översatts av Carl G Ljungman. Ljungmans 
översättning erbjuder en kraftigt förkortad version av det franska original som Derrida problematiserar i ”Cogito et 
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Vad  som  ursprungligen  organiserat  vårt  vansinnesbegrepp  är  just  uppdelningen  i 

vansinniga  och  förnuftiga  och  inte  den  vetenskap  som  utvecklats  när  väl  denna 

uppdelning är gjord och lugnet återställt. Det ursprungliga är snittet som skapar avstånd 

mellan  förnuft  och  icke-förnuft;  förnuftets  kamp  mot  icke-förnuftet  för  att  få  det  att 

bekänna sig som galenskap, fel eller sjukdom härstammar från detta.5

Kanske sker snittet mellan förnuft och icke-förnuft, ett slags ursprungligt snitt ur vilket vansinnet föds, 

ett snitt där det ur och i det besegrade icke-förnuftet växer fram ett vansinne. Eller så är det istället ur 

själva snittet som kampen uppstår, den kamp ur vilken vansinnet sedan föds. Snittet beskrivs som en 

beslutande eller beslutad nollpunkt; ett första exkluderande av vansinnet. 

Härstammar  vansinnet  från  en  delning  mellan  förnuft  och  icke-förnuft  eller  är  det 

förnuftets definierande av det andre, och icke-förnuftets definierande av sig själv såsom vansinne som 

är ursprunget? När Foucault söker vansinnets tillblivelse med sin arkeologiska analys6 ges känslan av 

ett öppnat sår, en gapande klyfta, en avgrund. En delning som skiljer vansinne och förnuft åt och som 

omöjliggör den tidigare erfarenhet som rymde de båda. Snittets natur avgör hur vi ska tolka vansinnet, 

liksom tolkningen av snittet och vansinnet avgör möjligheten att återuppta dialogen mellan förnuftet 

och  vansinnet.  Dreyfus  och  Rabinow  skriver  i  Michel  Foucault  –  Beyond  Structuralism  and  

Hermeneutics att vansinne och förnuft hos Foucault tycks vara en rad approximeringar till ett ogripbart 

ontologiskt tillstånd av ren ”annanhet”. Det tycks som att Foucault framför sig såg en form av rent 

vansinne, ett ”någonting” som de olika kulturella formerna av vansinne och förnuft, hälsa och ohälsa 

grupperades utifrån och täckte upp.7 Kanske är det just ett sådant vansinne som måste uppstå ur det 

snitt  Foucault  berättar  om,  ett  snitt  som öppnar  en  avgrund  och  inte  lämnar  någonting  annat  än 

vansinne åt vansinnet. 

Förvisandet av den vansinnige framställs som bakgrund till den psykiatriska disciplinen 

samt det som möjliggjort den. Som tog psykiatrin över vårdnaden av det förvisade. Så är det ändå som 

om vansinnet, tyglat och bemästrat, lever vidare som objekt i den bleka och tysta regionen bortom 

förnuftet Foucault talade om.  Det tycks som att förnuftet i snittet stöter bort en oönskad del av sig 

själv, som att förnuftet i själva verket är det ursprungliga. Men samtidigt skriver Foucault om den 

kamp i vilken vansinnet tvingats bekänna sig som ”galenskap, fel eller sjukdom”8. Det tycks då som 

l’histoire de la folie”. 
5  Foucault, Vansinnets historia, s 9. 
6  Foucaults filosofiska resa från den arkeologiska metoden mot den genealogiska beskrivs väl i bl.a.  Michel  

Foucault – Beyond Structuralism and Hermeneutics av Dreyfus och Rabinow, och än tydligare i förhållande till 
vansinnet i de samlade föreläsningarna från Collège de France som finns publicerade i Psychiatric Power. ”Var och 
ett av mina verk kan ses som en del av min biografi” säger Foucault i en intervju (se Barham, Foucault and the 
psychiatric practioner”). 

7  H.L. Dreyfus och P. Rabinow (red.),  Michel Foucault – Beyond Structuralism and Hermeneutics, Brighton, 
Harvester Press, 1982, s 4.

8  Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken,  s 9.

10



att vansinnet inte föds i snittet, istället är det i snittet som exkluderandet sker, och ur exkluderingen 

springer vårt vansinnesbegrepp. Genom att förstå detta vansinnesbegrepp vill Foucault närma sig den 

nollpunkt som tycks dölja den ursprungliga erfarenheten av vansinnet som något icke-förskjutet, som 

ännu ej förvisat och bannlyst;

Här  är  galenskap  och  icke-galenskap,  förnuft  och  icke-förnuft  förenade  och  förvirrat 

implicerade; oskiljbara från det ögonblick då de ännu inte existerade; den ena existerade i 

kraft av den andra, genom att vara en förutsättning för den andra, i det ömsesidiga utbyte 

som samtidigt skiljer dem åt.9 

Här var dialogen. Striden som kommer med snittet ska betraktas utan att förutsätta någon seger, utan 

att ens förutsätta rätten att segra. Ingenting är givet, ingen seger finns, ingen fastslagen evig mening att 

vila i. Här är den brutna dialogen; bannlysningen av vansinnet.

Finns det i icke-förnuftet det vansinniga, i det vansinniga icke-förnuftet? Vad ligger det 

för innebörd i att se på vansinne så som icke-förnuft? Fångas icke-förnuftet i sin ställning som en 

negation av förnuftet, följer det likt en skugga förnuftets alla rörelser? 

Vad händer med den tystnad Foucault talar om när vansinnet betraktas som förnuftets 

symmetriska motsats? Foucault önskar att vansinnets röst åter ska tillåtas tala, men kan vansinnet som 

motsats till det talande förnuftet verkligen vara något annat än tyst? Foucault skriver om en tystnad, ett 

tomrum mellan förnuft och vansinne, vars existens möjliggjort förnuftets monolog om vansinnet. Den 

dialogen som en gång fanns har liksom dess förutsättningar fallit  i  glömska.  Foucault  ville skriva 

tystnadens arkeologi. Men vilken tystnad är det som ska förmås tala i Vansinnets historia? 

Den [uppnådda separationen] lämnar åt glömskans dunkel alla dessa otillräckliga ord utan 

fastställd grammatik, dessa framstammade ord med vilka  utbytet mellan vansinnet och 

förnuftet skedde. Psykiatrins språk, som är förnuftets monolog rörande galenskapen, har 

kunnat uppstå just på grund av denna tystnad.10

Foucault  ville  sträcka sig bortom det västerländska förnuftets  monolog om vansinne för att  skriva 

tystnadens arkeologi.11 Han ville  skriva det  otämjda vansinnets erfarenhet,  men också beskriva de 

historiska skeenden som förvisat vansinnet från förnuftet. För Foucault tycks det som att vansinnet i 

sig inte kan sägas bära sin tystnad, i själva verket har kanske vansinnet talat och ropat hela tiden, men 

genom tomrum kan ingen röst, inga ljud färdas eller förmedlas. Vansinnet som rent och absolut kan 

kanske ”tala i och av sig själv”12 , men så länge det talar bara av och till sig självt rör det sig om ett tal 

9  Ibid., s 10.
10  Ibid.
11  Ibid.
12  Se senare redogörelse för Derridas kritik, att låta vansinnet tala av och för sig självt.
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som inte kan förmedlas till eller förstås av förnuftet.

I den klassiska perioden finner Foucault att dialogen mellan vansinne och förnuft får en 

annan ton, att  dess språk utvecklas radikalt. Det är en förändring som ligger till grund för dagens 

förståelse  av  vansinne  så  som mentalsjukdom.  I  färden  längs  med  vansinnets  olika  erfarenheter 

passerar vi ”genom ett slags tyst genomskinlighet vilken låter vansinnet uppträda som stum institution, 

som gest utan kommentar, som omedelbar kunskap, som en orörlig struktur.”13

Vi har å ena sidan vansinnet som ”stum institution” å andra sidan ett tigande vansinne: I 

dialogen  vilar  monologen  på  tystnaden,  utgår  från  den  samtidigt  som den  skapar  och  återskapar 

tystnadens villkor. Vansinnet gestaltas som ett talande men tyst vetande, ett vetande vars tystnad beror 

på  förnuftets  ovilja  att  lyssna,  dess  oförmåga  att  höra.   Foucault  ville  göra  upp  med  vansinnets 

oförmåga att tala genom tomrummet, liksom med det ”vetande som, genom att känna det alltför väl, 

glömmer det”.14 

1.1 c) Vansinnet självt
Två år efter publiceringen av Vansinnets historia höll Jacques Derrida en föreläsning som sedermera 

presenterats i texten “Cogito et histoire de la folie”. Att som Foucault tilldela vansinnet rollen som 

både bokens ämne och författarebäddar enligt Derrida ofrånkomligen för ett misslyckande. 

Om psykiatrins  monolog  om vansinnet  inte  bygger  på  vansinnets  röst  utan på dess 

tystnad,  blir  Vansinnets  historia denna  tystnads  arkeologi.  Det  går  inte  att  skriva  det  otämjda 

vansinnets arkeologi, ty i själva arkeologin finns tämjandet.15 I arkeologin finns en logik, en ordning 

som  liksom  det  klassiska  förnuftet  fångar  vansinnet.  Den  arkeologi  Foucault  talar  för  måste 

oundvikligen ske med förnuftets verktyg och begrepp.  Foucault bortser från att  de dokument och 

tecken han använder sig av för att visa på en vansinnets tystnad i själva verket är direkt komna ur 

förbudet.16 För  Derrida  kan själva  uttalandet  av vansinnets  tystnad  betraktas  som den effektivaste 

repetitionen av de handlingar som fångat och förbjudit vansinnet.17 

Psykiatrin som åtalad är för Derrida endast en delegat, skulden – om det finns någon 

sådan, är kollektiv och sträcker sig över hela språket som västerländsk instans. Rättegången kan inte 

artikuleras, processen inte utföras och domen inte fällas utan att falla tillbaka i brottet.18 

En sådan repetition kan undvikas endast om vi helt avstod från det historiska språk som 

satt vansinnet i exil. Att frigöra sig från det historiska språket kan ske på två sätt: Antingen genom att 

inte nämna ”en specifik tystnad” (en specifik tystnad som endast kan bestämmas  inom ett språk och 

inom den ordning som bevarar den genom att skydda den från att kontamineras av all annan stumhet19) 

eller genom att följa den vansinnige i hans exil. Skulle det generella förnuftet ha en motsats skulle det 
13   Foucault, Vansinnets historia, s 12.
14  J. Derrida, L’Écriture et la difference, Éditions du Seuil, Paris, 1967, s 56.
15  Ibid.
16  Ibid.
17  Ibid.
18  Ibid., s 58.
19 Ibid.
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vara det generella vansinnet– ett vansinne bortom det meningsfulla. Vi kan inte tala om ett generellt 

vansinne, ty redan i bennämnandet av det har vi tilldelat det en mening. Vansinnets förkämpar blir 

också dess  värsta  fiender;  redan i  artikuleringen  av  kritiken  i  har  vi  övergått  till  förnuftet.   Den 

klassiska epokens förnuft  som Foucault  talar  om är endast  ett  exempel  på det  generella förnuftet, 

liksom dess vansinne endast är ett exempel på det generella vansinnet. 

Det finns inget alternativ till förnuftet, ingen dold väg ut ur det. Men det kan finnas 

något annat i termer av ett annat ännu icke-bestämt förnuft; ett morgondagens förnuft. Alternativet om 

det kan kallas så, är även det inom det generella förnuftets gränser. 

I en studie av denna diskussion menar Roy Boyne att det hos Foucault finns ett sökande 

efter ett alternativt och icke-exkluderande förnuft, medan han hos Derrida finner en misströstan och 

uppgivenhet  vad  gäller  att  överträda  det  generella  förnuftets  gränser.  Hos  Derrida  ser  Boyne  en 

oförmåga att kämpa mot förtryck, övergrepp och sociala orättvisor.20 Som vore tanken på ett förnuft 

som omger och utgör allt det som bär mening ett resignerat samtycke till världens tillstånd. 

Men hos Derrida kan vi finna just tanken på dessa orättvisor som meningsfulla. Det är 

förnuftet  som gör det  möjligt  att  urskilja orättvisor,  varför det  blir  med och mot  förnuftet  vi  kan 

hantera dem. Boyne ser Foucaults Vansinnets historia som ett hedervärt försök att formulera en icke-

exkluderande diskurs, en diskurs som låter ”skillnader vara vad dom är”.21 Foucault, medveten om 

svårigheter  och hinder,  blir  för  Boyne  den orädde frihetskämpen som mot  alla odds fortsätter  sin 

kamp, Derrida den pessimistiske desertören. Boyne sammanfattar: 

Kanske finns det inga garantier att lyckas, men sökandet bör undvika det hyckleri Derrida 

mumlar om. Om det inte fanns någon möjlighet alls, i någon möjlig värld, till ett alternativt 

förnuft,  till  en  alternativ  ekonomi,  till  alternativa  attitydsmönster,  då  kanske  tystnaden 

skulle vara det enda svar som kunde undvika den ursprungliga synden.22 

Boynes längtan efter andra möjliga världar, skulle utifrån Derrida kunna tolkas som en längtan efter 

andra specifika förnuft;  en längtan till  andra möjligheter  för  världen att  ta  form inom förnuftet.  I 

utrymmet eller själva ögonblicket mellan den stängda totaliteten och det som överskrider den finns 

beslutet. Här utestängs vansinnet och kanske är det just neutraliserandet av detta utestängande, den 

nödvändiga glömskan av dess utestängande, som gör det möjligt för Derrida att ta ställning i de frågor 

Boyne berör. I medvetenheten om att varje steg är exkluderande skapar vi den finita världen och håller 

undan vansinnet som icke-mening. 

Kanske  kan  vi  se  Derridas  tro  på  förnuftets  liksom  vansinnets  kriser  som  ett 

20  Boyne, Derrida and Foucault, s 59.
21  Ibid.,  s 61.
22 Ibid., s 59: ”We may have no guarantees of succes, but the commitment to search should avoid the hypocrisy of 

which Derrida murmurs. If there can not be the slightest possibility, in any possible world, of an alternative reason, 
of an alternative reason, of an alternative economics, of an alternative structure of attitudes, then, perhaps, silence 
would be the only response that avoided the original sin.”
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förhållningssätt till det våld vi alla omsluter och omsluts av. En tanke som kan tyckas genomsyrad av 

maktlöshet, men som likväl kan omfamnas som ansvarsfull och bärande på möjligheter. 

Istället för ett räddhågset beskyddande av status quo och ett trist fördömande av den 

optimistiska motståndskämpen kan Derridas röst lyda likt ett varningsrop som visar på en större och 

långt allvarligare problematik i mötet med vansinnet.

1.1 d) Meditationerna enligt Derrida
Derridas läsning av Descartes meditationer skiljer sig radikalt från den läsning Foucault presenterar. 

Enligt Derrida återfinns inte den åtskillnad mellan dröm och vansinne som Foucault söker visa på. 

När Descartes talar om drömmen som ett giltigt medel för meditationens gång innebär detta inte ett 

förkastande av vansinnet. Tvärtom representerar drömmen enligt Derrida ett större vansinne än vad 

den vansinnige skulle kunna åstadkomma. Istället för att som Foucault peka på ett exkluderande av 

vansinnet finner Derrida att vansinnet inkluderas i drömmens exempel. Descartes använder sig enligt 

Derrida av ett pedagogiskt tilltal som påminner om Platons dialoger. När Descartes väljer att inte sätta 

sig in i den vansinniges roll kan det tyckas som att vansinnet23 exkluderas och förvägras sin rätt till 

filosofiskt övervägande.24 Men förvisandet är endast skenbart. Descartes själv finner inga hinder i att 

sätta sig in i den vansinniges roll, men med hänsyn till den tänkta filosofiskt otränade åhöraren väljer 

Descartes ett mer lättillgängligt exempel än vansinnet. Att undvika jämförelsen med de vansinniga är 

därför  retoriskt  snarare  än  avgörande  för  Descartes  projekt.  Derrida  finner  stöd  för  sin  läsning  i 

Descartes  användning  av  ”sed  forte”  som inledande  fras  i  den  passage  Foucault  citerar.  Derrida 

förtydligar Descartes intention: 

Låt så vara, säger han, ni menar att jag måste vara vansinnig för att ifrågasätta att jag sitter 

vid elden och så vidare, att jag måste vara sinnesjuk för att följa de vansinnigas exempel. 

Jag ska därför lägga fram en hypotes som kommer att framstå som mycket mer naturlig för 

er,  och  inte  förvirra  er,  eftersom  den  rör  en  mycket  vanligare  och  mer  allmängiltig 

erfarenhet än vansinnets: sömnens och drömmarnas erfarenhet.25

All betydelse av sensoriskt ursprung utesluts från sanningens sfär, av samma anledning som vansinnet 

utesluts.26  Descartes är inte ute efter att definiera vansinnet, utan vill i den första meditationen visa att 

vi kan tvivla på allt.  I själva verket visar Descartes på ett  vansinne större än den vansinnige, den 

23  J. Derrida, L'écriture et difference, s 52: ”[…]folie, l'extravagance, la démence, l'insanité.”
24  Ibid.
25  Ibid.,  s 78: ”Soit, dit-il, vous pensez que je serais fou de douter que je sois assis auprès du feu, etc., que je serais 

extravagant de me régler sur l'exemple des fous. Je vais donc vous proposer une hypothèse qui vous paraîtra bien 
plus naturelle, qui ne vous dépaysera pas, parce qu'il s'agit d'une expérience plus commune, plus universelle aussi 
que celle de la folie : et c'est celle du sommeil et du rêve.”

26   Ibid., s 77.
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drömmande är ur denna synvinkel vansinnigare än galningen. 27

Derrida menar att Foucault i sin läsning av Descartes misslyckas med att lämna vad han 

ser som ett naivt och ”pre-metafysiskt” stadium. För att nå en kritisk och filosofisk nivå måste mötet 

med den onda demonen förstås som ett  möte  med ett  vansinne som inte bara kullkastar  sinnenas 

säkerhet,  utan  även  tankens.  När  den  onde  demonen,  lika  mäktig  som  bedräglig,  gör  entré  så 

välkomnas den galenskap som tidigare förkastats in i själva tankens essens.28 Det är i mötet med den 

onda demonen som Cogitot  som hyperbol  återfinns.  Den onda demonen av ”icke-mening”,  ställer 

Cogitot inför tankens gräns. Inför demonen finns bara en sanning kvar: ”jag tänker alltså är jag”. 

I mötet med vansinnet temporaliseras Cogitot och tar således steget in i det finita, in i 

historiciteten. Cogitot som verk skiljer sig från Cogitot som hyperbol; som verk skyler Cogitot sig som 

hyperbol,  glömmer  sina  möjligheter  och  internerar  vansinnet.  Som hyperbol  är  Cogitot  den  höjd 

varifrån tanken öppnas, och skräms inför vansinnets hot.29 När Descartes vänder sig till Gud för att få 

Cogitot bekräftat och dess handling identifierad med ett förnuftigt förnuft sker temporaliseringen och 

Cogitot står endast som giltigt i den tänkande aktens ögonblick.30 

I  Derridas  läsning  är  det  Gud  allena  som  bekräftar  Cogitot  och  räddar  det  från 

vansinnet. Det är Gud som bekräftar cogitots representationer och kognitiva förmågor och på så vis 

hindrar Cogitot från att stanna kvar i vansinnets tystnad.31 Gud ger mening och förnuft, utan Gud har 

Descartes Cogito ingen rätt att exkludera vansinnet. Derrida skriver:

[Vansinnet] är aldrig exkluderat, förutom faktiskt, med våld, i historien; eller snarare är 

denna exklusion, denna åtskillnad mellan faktum och princip lika med historicitet, själva 

historiens möjlighet.32

Hyperbolen  kan  inte  låsas  fast  och  fixeras  vid  en särskild  historisk  tidpunkt,  ty  det  hyperboliska 

projektet består i själva överskridandet av varje ändlig gräns. I gränslandet mellan det historiska och 

det gränsöverskridande sker filosofin. Det är mellan historia och historicitet som Cogitot, och allt som 

det symboliserar, uttalas och försonas, innan det faller för att slutligen återuppstå i ett annat stadium av 

överskridande.33 Derrida skriver:

Talet, som är inspärrat i denna temporala rytm av kris och återuppvaknande, kan från sitt 

27  Ibid., s 79.
28  Ibid., s 82.
29 Ibid.
30  Ibid., s  91
31  Ibid.
32  Ibid.: ”En somme Descartes savait que la pensée finie n'avait jamais — sans Dieu — le droit d'exclure la folie, etc. 

Ce qui revient à dire qu'elle ne l'exclut jamais qu'en fait, violemment, dans l'histoire; ou plutôt que cette exclusion, 
et cette différence entre le fait et le droit, sont l'historicité, la possibilité de l'histoire elle-même.”

33  Ibid., s 94.
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första andetag endast öppna diskursens rymd genom att fängsla vansinnet.34

Cogitots uttalande av sig själv och glömskan som träder in beskrivs likt en rytm mellan försonande 

uppgång och krisartat fall.35 Hyperbolen öppnar upp det finita och förråder därmed sig själv, glömmer 

sina möjligheter och vaknar upp till en ny excess. Men krisen är inte att betrakta som en olycka utan är 

snarare det  som möjliggör  den talande filosofins  öde.  Filosofin som tanke skulle dö om den inte 

fängslade vansinnet,  om inte talet skulle frigöra gårdagens vansinne för att i samma stund fängsla 

dagens.36  Derrida skriver:

Om vi utvidgar denna sanning till historicitet i allmänhet, utan att hålla fast vid ett bestämt 

historiskt ögonblick, kan vi säga att den ändliga tanken enbart kan etableras på grundval av 

en förklädd internering, förnedring, fjättring och gäckning av den vansinnige inom oss, av 

galningen som endast kan vara narr för det logos som är fader, herre och kung. 37

För Derrida bär diskursen och den filosofiska kommunikationen med nödvändighet en exkluderande 

karaktär. Språket bär, för att ha mening och undkomma vansinne, alltid på normalitet.38 För att bära 

mening måste Cogitot vända tystnaden och icke-meningen ryggen. I beslutet av en mening måste ett 

svek mot dess oändliga möjligheter ta plats. Derrida menar :

Även om vansinnets tystnad är frånvaron av verk, är tystnaden inte bara verkets dödsruna, 

och inte heller befinner den sig, vad gäller språk och mening, utanför verket. Liksom icke-

meningen är tystnaden verkets gräns och djupgående resurs.39

Tystnaden bär all mening med sig samtidigt som den går emot all mening. Den är alltings förbud och 

alltings möjlighet.  Vansinnet som yttre gräns blir klarare ju mer vi närmar oss det. I vår strävan efter 

att benämna tystnaden manifesterar vi förnuftet, och gränsen mot vansinnet blir tydligare liksom vår 

tillhörighet till förnuftet. Derrida talar om en plats där endast ett ”feuille transparent” skiljer oss från 

vansinnet, en plats från vilket vi kan beskåda det. Men denna genomskinlighet är inget annat än språk, 

möjlighet och mening, samt en elementär diskretion av ett ”ingenting” som neutraliserar allt.40 

34  Ibid.: “Dès son premier souffle, la parole, soumise à ce rythme temporel de crise et de réveil, n'ouvre son espace de 
parole qu'en enfermant la folie. “

35  Ibid.
36  Ibid.
37Ibid.:  ”Sans s'en  tenir à un moment historique déterminé mais en étendant  cette  vérité à  l'historicité en 
général,  on  pourrait  dire  que  le  règne  d'une  pensée-finie  ne  peut  s'établir  que  sur  le  renfermement  et 
l'humiliation et l'enchaînement et la dérision plus ou moins déguisée du fou en nous, d'unfou qui ne peut 
jamais être que le fou d'un logos, comme père, comme maître, comme roi.” 
38  Ibid., s 83.
39  Ibid., 84: ”Bien que le silence de la folie soit l'absence d'oeuvre, il n'est pas le simple exergue de l'oeuvre, il n'est 

pas hors d'oeuvre pour le langage et le sens. Il en est aussi, comme le non-sens, la limite et la ressource profonde.”
40  Ibid., s 85.
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Projektet  att  greppa  totaliteten  är  vansinne.  Att  sträcka  sig  bortom  vad  som  är  verkligt  är  ett 

metafysiskt  och  demoniskt  projekt  som  vaknar  till  liv  när  Cogitot  mäter  sin  styrka  med  den 

ondskefulla demonen, och motstår honom genom att reducera den naturliga människan inom sig.41 

Även om jag inte verkligen greppar totaliteten, om jag varken förstår eller omfamnar den, 

formulerar jag fortfarande ett projekt att göra så, och detta projekt är meningsfullt på så vis 

att  det  kan  definieras  enbart  i  relation  till  en  förförståelse  av  den  oändliga  och  icke-

förutbestämda totaliteten.42

Här har vi således totalitetens undflyende i form av tänkandet av den. Tänkandet av totaliteten och det 

vansinniga i detta tänkande tycks konstituerande meningens möjlighet. ”Cogito- ergo sum” är giltigt 

även för den vansinnige.43 Derrida förtydligar:

Den säkerhet som därmed uppnås behöver inte vara avskärmad från ett fängslat vansinne, 

ty  den  har  uppnåtts  och  säkrats  inom vansinnet  självt.  Den  är  giltig  även  om jag  är  

vansinnig –  en  suverän  självsäkerhet  som varken  verkar  kräva  en  uteslutning  eller  ett 

kringgående.44

Vansinnet som tillstånd behöver varken exkluderas eller besegras för att  Cogitot ska befästas.  Det 

specifika vansinnet  är  för  Derrida en form av tanke inom tanken.  Exkluderandet  av det  generella 

vansinnets icke-mening är konstitutivt för tanken. Är Cogitot giltigt även för den vansinnige så skulle 

vansinnet innebära en oförmåga att reflektera över och uttrycka Cogitot för den andre, även om den 

andre vore en själv. Derrida skriver:

Man kan säga vad man tänker och att man tänker utan att förråda det [---] I vilket fall, är 

Cogitot ett verk så snart det försäkras om vad det säger. Men det är vansinne innan det är 

ett verk. Om den vansinnige kunde avvisa det onda geniet, så skulle han ändå inte kunna 

säga sig det. Han kan därför inte säga det. 45

Utifrån  cogitots  med  nödvändighet  exkluderande  karaktär  ifrågasätter  Derrida  den  vikt  Foucault 
41  Ibid., s 87.
42  Ibid., s 87: “Même si je n'accède pas ici en fait à la totalité, si je ne la comprends ni ne l'embrasse en fait, je formule 

un tel projet et ce projet a un sens tel qu'il" ne se définit qu'au regard d'une pré-compréhension de la totalité infinie et 
indéterminée.”

43  Ibid., s 86.
44  Ibid., s 86: ”La certitude ainsi atteinte n'est pas à l'abri d'une folie enfermée, elle est atteinte et assurée en la folie 

elle-même. Elle vaut même si je suis fou. Suprême assurance qui semble ne requérir ni exclusion ni contournement.”
45Ibid.: “On peut dire ce

qu'on pense et qu'on pense sans le trahir [---]En tous cas, le Cogito est oeuvre dès qu'ils se rassure en son dire. Mais 
il est folie avant l'oeuvre. Le fou, s'il pouvait récuser le Malin Génie, ne pourrait en tous cas se le dire. Il ne peut 
donc pas le dire. “
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tillskriver Descartes exkluderande av vansinne. Det generella vansinnet är alltid tyst, och det specifika 

vansinnet befinner sig redan inom förnuftet. Tolkar vi det exkluderade vansinnet som ett generellt och 

totalt vansinne så rör det sig om ett nödvändigt och ständigt utestängande som vi alla i språket gör oss 

skyldiga  till.  Tolkar  vi  istället  meditationernas  vansinne  som  ett  specifikt  vansinne  förlorar  den 

klassiska epokens exkluderande sin singularitet för att bli till ett exempel och inte en modell, och kan 

därmed inte sägas vara epokavgörande. 

Men, kanske än viktigare, om exkluderandet skulle vara historicitetens möjliggörande 

så  som  Foucault  hävdar,  vad  skulle  det  då  innebära  att  skriva  historicitetens  historia?  Om  den 

ursprungliga delningen mellan förnuft och vansinne skulle vara själva historiens möjliggörande, hur, 

frågar sig Derrida, skulle då delningens historia berättas?

 

Om det generella förnuftet har en egen historicitet, är förnuftets historia aldrig den om dess 

ursprung [---], utan den om en av dess bestämda figurer.46 

För Derrida är det poänglöst att söka historicitetens början, iscensättningen av en sådan undersökning 

saknar både utgångspunkt och tillvägagångssätt. Foucaults sökande efter den nollpunkt där en bestämd 

form av mening och icke-mening ännu inte skiljts åt blir sökandet efter en punkt som varken hör till ett 

vansinne eller  ett  förnuft.   Här finns det  gemensamma  ursprunget  för  det  bestämda  förnuftet  och 

vansinnet. I denna punkt ligger möjligheten till Foucaults berättelse, liksom möjligheten till att berätta 

totaliteten, i denna punkt finns alla bestämda utbyten mellan förnuft och vansinne inneslutna.47 Det är 

ett enhetligt förnuft som låter den klassiska epokens förnuft och vansinne cirkulera fritt. Ett förnuft 

vars ramar utgör gränserna för Foucaults berättelse.

Foucault ville i Vansinnets historia använda sig av ett språk utan stöd i logos. Men då 

vansinnet enligt Derrida endast kan formuleras inom förnuftet måste vi fråga oss vem som uttalar 

möjligheten av ett språk utan stöd i logos, vem det talar till och vem det talar för. 48 

Tystnaden vars arkeologi Foucault ville skriva beror inte på en ursprunglig tystnad utan 

på en avbruten dialog, ett tillfälle då ett särskilt logos och ett särskilt vansinne skiljdes åt. Problemet 

ligger därför i att finna ursprunget till den protektionism förnuftet skapat för att skydda sig självt från 

vansinnet. Beslutet eller oenigheten som Derrida kallar det, måste sökas i logos som en självdelande 

akt .49 

Delningen mellan förnuft och icke-förnuft uppkom inte under den klassiska epoken, 

inte  heller  med  Sokrates  eller  försokraterna.  Förnuftets  självdelande  akt  är  för  Derrida  inte  ett 

historiskt skeende, utan en delning som alltid sker och som alltid redan skett. Delningen är vad som 

46  Ibid.,  s 68: ”S'il y a une historicité de la raison en général, l'histoire de la raison n'est jamais celle de son origine qui 
la requiert déjà mais l'histoire de l'une de ses figures déterminées.”

47  Ibid.
48  Ibid., s  60.
49  Ibid., s 45.
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möjliggör  historien,  själva  historiciteten.  Och att  skriva  historien om denna delning vore  att  söka 

skriva historien om historiens möjlighet. Att försöka skriva historien om en ursprunglig brytning löper 

enligt  Derrida  risken  att  konstruera  delningen  som  en  händelse  eller  en  struktur  orsakad  av  en 

ursprunglig närvaro. En sådan ursprunglig närvaro förutsätter en grundläggande metafysik.50 

Vill Foucault berätta historien om de två monologerna, om den brutna dialogen måste 

den berättas av någon för vilken delningen framträder och är meningsfull. Historien kan inte berättas 

av det tysta vansinnet, inte heller från det fängslande förnuftet, så på vilket språk och varifrån skulle 

en sådan berättelse ta form? Tänker vi oss en vansinnets tystnad, och att vi kan känna till en sådan, blir 

frågan hur vi kan veta att en sådan tystnad är betydelsefull. Tystnaden måste på något vis betecknas så 

att vi kan förstå den, och dess betydelse kommuniceras. Derrida skriver:

Att  nämna  svårigheten,  att  nämna  svårigheten  att  nämna,  är   inte  detsamma  som att 

överkomma den; snarare tvärtom.51 

Derrida  menar  att  Foucault  då  han  avfärdar  den  filosofiska  och  psykiatriska  användningen  av 

vansinnesbegreppet  tar  till  ett  vansinnesbegrepp  som  vilar  på  en  förförståelse  av  vansinnet.  I 

Vansinnets historia framstår det som om Foucault vet vad som avses med vansinne emedan Derrida 

menar att begreppet i själva verket överlappar allt det som ryms under negativitet.52 Det är också om 

oförnuft som Derrida talar när han visar på den ”ursprungliga” nollpunkten, på förnuftets delning:

 

Beslutet förenar och separerar i en enda handling förnuftet och vansinnet; det måste förstås 

på samma gång som den ursprungliga ordningshandlingen, ett påbud, ett dekret, en schism, 

en cesur, en separation, en dissektion. Jag skulle föredra dissension, för att markera att det 

rör sig om en självdelande handling, en  splittring och plåga som är intern hos meningen 

generellt, hos logos generellt, en delning i själva känslohandlingen.53 

Förnuftet kan endast sägas ha en motsats i de fall vi talar om en viss form av förnuft; ett specifikt 

förnuft som tillsammans med sin negation ryms inom det allmänna förnuftet. Endast utifrån tanken på 

ett förnuftets ursprung, ett förnuftets födelse blir det möjligt att tänka förnuft och vansinne som parter i 

en  symmetrisk  motsatsrelation.  En  relation  som  springer  ur  och  upprätthålls  via  myten  om 

ursprunget.54 

50  Ibid., s 65.
51  Ibid., s 61: “Maintenant, dire la difficulté, dire la difficulté de dire, ce n'est

pas encore la surmonter; bien au contraire. “
52  Ibid., s 48.
53Ibid., s 62:”La Décision lie et sépare du même coup raison et folie; elle doit s'entendre ici à la fois comme 
l'acte originaire d'un ordre, d'un  fiat,  d'un décret, et comme une déchirure, une césure, une séparation, une 
discession. Je dirais plutôt dissension pour bien marquer qu'il s'agit d'une division de soi, d'un partage et d'un 
tourment intérieur du sens en général, du logos en général, d'un partage dans l'acte même du sentire.”
54  Ibid., s 53.
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Den klassiska epokens förnuft och vansinne är för Derrida således bestämda motsatser 

inom det generella förnuftets sfär. Att följa motsatsens spår blir en resa längs förnuftets föränderliga 

skepnad. Det finns inget privilegierat utrymme utanför förnuftet, det finns inget högre förnuft, inget 

alternativt förnuft eller oförnuftigt förnuft utanför förnuftets gränser.55 Ett exkluderande av vansinnet 

är  för  Derrida  endast  möjlig  som en  inom förnuftet  intern  exil.56 Det  generella  vansinnet  är  av 

nödvändighet tystnad, men som bestämd historisk struktur talar vansinnet.

Derridas  läsning av Descartes  visar  hur  vansinnet  hanteras  inom förnuftets  gränser. 

Något  som  vilar  på  tanken  att  en  verklighet  i  sig  bakom begrepp  aldrig  kan  nås,  att  tiden  för 

ankomsten i en sådan verklighet alltid skjuts upp av skapandet av ett annat begrepp.57 Derrida menar 

att ingenting någonsin är närvarande i och av sig själv. Mening som ursprunglig är en konstruktion. 

Det finns inget absolut ursprung, ingen första närvaro. En första närvaro bygger på att det finns en 

andra, utan detta andra skulle inte det första vara det första utan det enda. Om den första gången skulle 

vara den enda gången så skulle den inte kunna vara ursprung till något. På så vis är den andra gången 

inte något som inträffar efter den första gången, utan det som i själva verket tillåter den första gången 

att vara den första. Det närvarande är närvarande endast då det hänför sig till det frånvarande för att 

skilja sig från det. 

Derridas kritik av närvarometafysiken återfinns i hans kritik av Foucault liksom i hans 

omläsning av Descartes. Foucaults misstag består enligt Derrida av antagandet att närvaron bakom 

begreppen kan nås, men för Derrida finns det ingenting som kommer visa att vansinnet kan undfly den 

nödvändiga relationen mellan förnuft och frånvaro.58

1.1 e) Min kropp, detta papper, denna eld
Brytningen är början, den är på samma gång vansinnets förutsättning och omöjlighet. Brytningen är 

vansinnets utestängande och det som binder vansinnet vid dess tystnad. Foucault erbjuder en noggrann 

och detaljerad tolkning av denna brytning i ”Mon corps, ce papier, ce feu”. Texten publiceras som ett 

appendix i  Vansinnets historia, och är en läsning av Descartes formulerad för att bemöta Derridas 

kritik. Tilltalet är på samma gång aggressivt och sårat. Enligt Foucault är det orimligt att bortse från de 

många skillnader han ser mellan hur Descartes hanterar vansinnet respektive drömmen. Det rör sig om 

skillnader  som  enligt  Foucault  tydligt  implicerar  att  drömmen  ingalunda  kan  betraktas  som  ett 

radikalare exempel på vansinne. De diskursiva skillnader Foucault finner hos Descartes pekar tvärtom 

mot ett exkluderande av vansinnet. Att bortse från dessa skillnader kräver en nonchalant och nästintill 

brottslig hantering av texten. Derrida utför trollkonster med texten, förvränger den och tänjer den in 

absurdum för att få den dit han vill. Att blunda för Descartes särbehandling av vansinnet kan inte leda 
55  Boyne, Foucault and Derrida, s 67.
56  Ibid.
57  Ibid., s 68.
58 En epistemologisk naiv inställning som Foucault senare tar avstånd ifrån,  en inställning han föll för i vad han i tex 

Vetandets arkeologi kallar för en romantisk önskan att finna det intrinsikala i det vilda och otämjda tillstånd 
vansinnet befann sig i innan det infångades av förnuftet (Rose, ”Of Madness itself: Histoire de la folie and the object 
of psychiatric history”) 
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till något annat än att vansinnet återigen exkluderas. I Foucaults ögon är Derridas läsning av Descartes 

ännu ett exkluderande av vansinnet, ett exkluderande av exkluderandet, en slags skuldförskjutning. 

Derrida  finner  att  vansinnet  exkluderas  av  någon  annan,  och  separerar  slutligen  den  filosofiska 

diskursen från exkluderandet och gör exkluderandet till ett naivt icke-filosofiskt drag.59 

Meditationernas exkluderande av vansinnet iscensätts enligt Foucault när det tvivlande 

subjektet förkastar vansinnet som medel för att fortgå i sitt tvivel.60 Meditationerna visar på ett mobilt 

subjekt som förändras genom de diskursiva händelser som inträffar, därför måste de yttranden och 

skeenden som utgör diskursen bejakas. 61 

I meditationerna beskrivs vansinnet enligt Foucault i externa termer. Vansinnet är något 

som under tvivlet betraktas utifrån, och som vi på håll fäster vår blick på. I tvivlet jämför vi oss med 

de  vansinniga  emedan  drömmen  är  något  vi  drar  oss  till  minnes;  vi  minns  oss  själva  såsom 

drömmande, vi har varit i drömmen och kommer åter att kliva in i den. Vansinnets exempel förändrar 

scenen, vi blickar bort och tänker oss vara någon annanstans. Drömmen å sin sida hanteras utifrån 

närvarande perceptioner; den här handen, den här elden etc.62  

Descartes visar i meditationerna att vi har fog för att tvivla på vår vakenhet, att vi inte 

kan veta om det vi upplever sker i drömmen eller i vaket tillstånd. Descartes söker inte sätta sig in i 

vansinnet,  söker  inte  försätta  sig  i  det,  istället  är  resultatet  något  som  helt  enkelt  konstateras. 

Vansinnets test utförs aldrig, då vi om vi föreställde oss som vansinniga också skulle vara vansinniga, 

varför själva testet – om det utfördes – skulle visa på att vi var vansinniga och meditationerna därmed 

upphöra.63 

Meditationerna utförs nämligen under ordnade och rationella former, något Foucault 

söker visa genom att åberopa det latinska originalet av texten. Den franska översättningen innehåller 

inte de terminologiska nyanser som rymmer skilda former av vansinne. Termerna ifråga är  insani, 

demens och amentes. Insani refererar till dem som tror de är något de inte är, som tror på fantasier och 

har illusioner. Orsaken till detta är medicinska; deras hjärnor är fyllda av svart vätska. När Descartes 

inte vill  karaktärisera vansinnet  utan istället  syftar  till  att  visa att  vi inte kan följa de vansinnigas 

exempel, så begagnar han sig av termer som i första hand är juridiska; demens och amens.64 Demens 

refererar till dem som inte erhåller fullständiga rättigheter, som saknar rätten att ingå avtal, att tala, 

lova etc. Amens och demens syftar till att personen i fråga är inkapabel att utföra vissa religiösa, civila 

och  juridiska  akter.  Descartes  bruk  av  termerna  visar  enligt  Foucault  på  ett  diskvalificerande  av 

subjektet som förbigår Derrida då denne inte använder sig av textens originalversion. En allt annat än 

diskret pik till Derrida som ju i ”Cogito et histoire de la folie” lägger stor vikt på det latinska ”sed 

59  Boyne, Foucault and Derrida., s 145.
60  M. Foucault, ”Min kropp, detta papper, denna eld”, i Diskursernas kamp, Brutus Östlings bokförlag, Stockholm, 

2008, s 134.
61  Ibid., s 138.
62  Ibid.
63  Ibid, 133.
64  Ibid., s 134.
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forte”.  Foucault hävdar att nyanserna i Descartes terminologi är avgörande för textens utveckling. 

Derridas tolkning (”Eftersom jag är här … är jag inte vansinnig, inte ni heller, och vi umgås som 

förnuftiga människor”·) går miste om centrala delar. Foucault förtydligar:

Texten utvecklas på ett helt annat sätt: att tvivla på sin kropp är att vara som störda och 

sjuka andar, insani. Kan jag följa deras exempel och för min del åtminstone låtsas vansinne 

och därmed göra mig osäker inför mina egna ögon om huruvida jag är vansinnig eller ej? 

Det  varken kan jag eller  vill  jag.  Ty dessa  insani är  amentes; och jag skulle vara lika 

demens, lika otillräknelig och juridiskt diskvalificerad som de om jag följde dem ...65

Att  jämföra  sig  med  de  vansinniga  skulle  leda  till  att  man  föreställde  sig  som  demens vilket  är 

detsamma som att diskvalificera sig som mediterande subjekt. Detta till skillnad från ett test där man 

föreställer sig som drömmande, något som kan ske utan att mediterandet avbryts.66 Vansinnet kan inte 

föreställas eller  iscensättas då  det  skulle frånta  subjektet  förmågan till  rationellt  mediterande,  och 

mötet med demonen är rationellt, bemästrat och i allra högsta grad kontrollerat. I mötet med drömmen 

förvånas subjektet till den grad att det förlorar sin visshet om att vara vaket, men i mötet med demonen 

låter sig subjekt inte förvånas. För Derrida är det i mötet med den onda demonen som subjektet ställs 

framför och mot vansinnet, det är här möjligheten till absolut vansinne hotar och konfronteras, det är 

här Cogitot konstitueras. Om, skriver Foucault, den onde demonen iklär sig vansinnets makt, så sker 

detta endast efter att subjektet i meditationen exkluderat risken att vara vansinnig.67 För att undvika 

detta  måste  Derrida  gå på tvärs  mot  all  synlig  ekonomi  i  texten,  inbilla  sig  en naiv åhörare  och 

slutligen förlöjliga den naives bondska och icke-filosofiska förnuft- om vansinnet utesluts så är detta 

inte en filosofisk handling, uteslutningen sker i sådana fall bortom filosofin, och på så vis utesluts 

själva uteslutningen.68  Derrida blir på så vis inte bara en slarvig texttolkare med översittarfasoner, han 

blir även en förespråkare för något långt värre än metafysiken: 

Jag vill gå mycket längre än så: jag vill hävda att det är en historiskt noga bestämd liten 

pedagogik som här blir synlig på ett mycket tydligt sätt. En pedagogik som lär eleven att 

det ingenting finns utanför texten, utan att det är i texten, i dess mellanrum, i dess luckor 

och ickesagdheter som ursprungets reserv härskar, att det alltså inte är nödvändigt att söka 

någon annanstans,  utan att  det  bara  är  just  här,  inte  i  orden förstås,  men i  orden som 

överstrykningar, i dess raster, som ”varats innebörd” utsägs. En pedagogik som omvänt ger 

mästarens röst  denna obegränsade suveränitet  som tillåter  dem att  i  oändlighet upprepa 

texten. 

65  Ibid.
66  Ibid., s 136.
67  Ibid., s 143. 
68  Ibid., s 147.
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I  denna uppsats anda och min önskan att  konkretisera och aktualisera tidigare och idag historiskt 

material tycks det lämpligt att försöka förstå vad de skilda termerna för vansinne implicerar idag. När 

en person förklaras psykiskt störd i juridisk mening, hon kan till exempel tilldelas en förvaltare eller 

förklaras  som  icke  ansvarig  för  sina  handlingar,  så  grundas  beslutet  på  medicinska  omdömen. 

Expertisen  är  skild  och  beslutsfattaren  en  annan,  men  de  juridiska  omdömena  vilar  likväl  på 

medicinska  omdömen.  Foucaults  analys  bygger  kanske  inte  så  mycket  på  vad  Descartes  faktiskt 

menade och önskade åstadkomma, utan snarare på hur Descartes mening har mottagits och utvecklats, 

att  den  ingår  i  den  komplexa  process  som lett  till  att  vansinnet  exkluderats  och  det  vansinniga 

subjektet  diskvalificerats.  Juridiska  utlåtanden  om  en  individs  tillstånd  görs  först  när  individen 

kommer i kontakt med juridiken. I Sverige bedömer juridiken huruvida en person på grund av sin 

psykiska störning kan anses ha varit tillräknelig och med det tillskrivas ett uppsåt. Bedöms personen 

ha begått den brottsliga handlingen under inflytande av en i lagens mening allvarlig psykisk störning 

kan hon endast i undantagsfall dömas inom juridiken i vanlig mening, men regelmässigt överlämnas 

till rättspsykiatrisk vård69, som regleras av lagen om rättspsykiatrisk vård.  Uppsåt blir på så sätt en 

slags kapacitetsfråga; har individen i  handlingsögonblicket förstått  handlingens konsekvenser? Den 

juridiska domen vilar på rättsmedicinska uttalanden, i domen bekräftas eller förkastas det medicinska 

omdömet.  Att  som Foucault  lägga så  stor  vikt  vid vilka  termer  Descartes använder  framstår  som 

hårklyveri om vi betraktar terminologin utifrån dagens omständigheter. Huruvida individen beskrivs 

som sjuk i medicinsk mening eller störd i juridisk mening beror på i vilket sammanhang individen 

bedöms, termerna rör sig inom olika dimensioner. I det juridiska omdömet är det förmågan att handla 

som bedöms,  snarare  än  handlingen,  men  det  är  kapaciteten  i  relation  till  den  aktuella  brottsliga 

handlingen som bedöms. Att någon bedöms som insanus är idag ett nödvändigt men inte tillräckligt 

för att  bedömas som  amentes eller dementes.  Att  subjektet bedöms som  insanus leder inte till  att 

individen för den skull bedöms amentes eller  dementes.  Vidare är de juridiska termerna idag inte ett 

omdöme som fixerar subjektet som oförmöget i allmänhet. Individen bedöms utifrån det tillstånd hon 

antas ha befunnit sig i under själva handlingsögonblicket, det är endast i relation till den specifika 

handlingen som de juridiska termerna aktualiseras och appliceras. Även den sjuke kan begå handlingar 

som  kvalificerar  sig  för  att  dömas  inom  juridiken.  Derrida  må  ha  misstagit  sig  angående 

originalverkets  överensstämmelse  med  den  franska  översättningen,  men  den  relevans  Foucault 

tillskriver detta tycks något överdriven. 

Omisskännligen är det så att Foucault mottagit Derridas ”Cogito et histoire de la folie” 

som en kränkning.  För den som i hemlighet, och ibland i mindre hemlighet, antagit rollen som de 

vansinnigas förespråkare torde Derridas slutsats att vansinnets största förespråkare också är dess värsta 

förrädare, slå hårt. Kanske är det också så att det faktum att Derridas kritik redan skymtar och blottas 

som  en  osäkerhet  i  Vansinnets  historia bidrar  till  Foucaults  frustration  och  ibland  snarstuckna 

69  Svenskförfattningssamling brottsbalken (1962:700) 30 kap 6 § och 31 kap 3§.
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motkritik. 

1.1 f) Frånvaron av verk 
Jag läser  ”La folie-  l’absence d’œuvre”,  det  andra appendixet  i  Vansinnets historia, som en slags 

kärlekssång. Här finns skönheten och allvaret, längtan och saknaden. Här finns tanken på att vi skulle 

kunna vara mer oss själva tillsammans med någon annan, att vi i den andres blick skulle kunna spegla 

våra sanna jag. Här finns sorgens misströstande och resignerandet inför något som gått förlorat. Att det 

vi förlorat bar med sig en sanning om oss, och att förlusten därmed inneburit att vi förlorat en del av 

oss själva, att vi med det mist möjligheten att vara oss själva fullt ut. 

Men här skymtar också räddningen, en tröst i att något vi förlorat ändå kan finnas kvar 

som  detsamma,  tanken  på  att  det  som  gått  sönder,  om  det  kunde  lagas,  skulle  vara  helt  igen. 

Melankoliskt inleder Foucault:

Kanske kommer vi en dag inte längre känna till vad vansinne var. Dess ansikte kommer att 

ha slutit sig om sig självt, och inte längre tillåta oss att tolka de spår det lämnat efter sig.70

Vansinnet  förblir,  oavsett  om vi ser det eller ej,  minns eller glömmer  det,  vansinne. I “L’absence 

d’oeuvre” finns vansinnet som en helande men hemlig insikt. Förnuftets härjande har tystat vansinnet i 

den  grad  att  det  där  vansinnet  tidigare  strömmat,  nu  inte  finns  annat  än  tystnad  och  tomhet;  ett 

ingenting vi inte vet någonting om. 

Kanske ändå en dag, spår Foucault, kommer man att undra hur det var möjligt för det 

västerländska förnuftet att förvisa och utestänga det som skulle ha kunnat spegla kulturens sanna jag 

och berättat vår historia. Men, skriver Foucault, ingen kommer att kunna betrakta den rörelse som 

skapade distans till vansinnet som erfarenhet, ty erfarenheten kommer att förvisas till att sluta sig om 

sig själv, så att  ingen kommer att  kunna betrakta den.71  Den av Derrida kritiserade tanken på en 

nollpunkt,  varifrån brytningen  skulle  kunna beskrivas utan stöd i  ett  logos,  tycks  här långt  borta. 

Foucaults  önskan att  finna den väg som skulle avtäcka de vansinnets lämningar som dolts av det 

klassiska förnuftets monolog, tycks ha förbytts till misströstan och sorg. Derridas misstanke om att 

Foucault  i  detta  sökande skulle  riskera  att  konstruera  ett  metafysiskt  och förklassiskt  logos innan 

brytningen, tycks här få stöd även av Foucault. Men insikten om att det inte finns någon utomspråklig 

utkikspost  varifrån  brytningen  kan  betraktas  och  studeras  bärs  fram på  olika  vis.  För  Derrida  är 

brytningen liksom glömskan nödvändig. Historien har alltid redan börjat och vi befinner oss alla inom 

förnuftets gränser. Men Foucault visar upp sin insikt om det förlorade vansinnet med förtvivlan, hur, 

utropar Foucault,  har  det  varit  möjligt  för  det västerländska förnuftet att  vända vansinnet ryggen? 

Vansinnets tystnad vittnar för Foucault om ett svek, ett svek som tycks bestå i att vi inte kan göra 

70  Foucault, Histoire de la folie, s 575: “Peut-être un jour, on ne saura plus bien qu’a pu être la folie. Sa figure se fera 
refermée sur elle-même ne permettant plus de déchiffrer les traces qu’elle aura laissées.”

71  Ibid., 576.
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vansinnets plågor rättvisa. En rättvisa som skulle bestå i att vi som företrädare för det förnuft som en 

gång förgrep sig på vansinnet igenkänner de plågor vi utsatt det för, ett erkännande som tillslut skulle 

möjliggöra att vansinnet släpptes fritt. Det är ett svek som bygger på att förnuftet inte förmår ta in 

vansinnets mening genom att låta det tala, en rättvisa som skulle bestå i att låta vansinnet tala fritt.

Foucault skriver att vansinnet och de mentala sjukdomstillstånden separeras och skiljs åt i språket. 

Vansinnets implikationer för psykiatrin och den antropologiska tanken bleknar bort och den tekniska 

kontrollen av mentalsjukdom bidrar till att dölja snarare än att visa på den rörelse som låter vansinnets 

erfarenhet sluta sig om sig själv.72

Efter Freud finner Foucault att det västerländska vansinnet som dubbelt språk har blivit 

ett icke-språk. Dubbelt i det avseende att det är en lingvistisk kod som inte existerar förutom i dess 

yttranden, yttranden som inte säger något annat än dess lingvistiska kod. Det är som språklig matris, 

ett icke-språk som inte säger någonting.73 Det är ”[e]tt slutet tal som är en frånvaro av verk”.74 Freud 

fick inte vansinnet att tala. Vansinnet hade, skriver Foucault, varit ett exkluderat språk, ett babblande 

sjukdomstillstånd  och  ett  surrande  tal  som  cirkulerade  utanför  förnuftets  begrundade  tystnad. 

Tvärtemot att få vansinnet att tala tömde Freud vansinnet på dess meningslösa logos. Han återsände 

dess  ord  till  dess  källa  –  till  den  mörka  region  av  självimplicerande  där  ingenting  sägs.75 Freud 

upptäckte enligt Foucault aldrig en förlorad mening, istället karvade han fram en splittrad bild av ett 

tecken som skiljer sig absolut från andra.76 

Upptäckt som ett språk tystat i sin superposition över sig själv, varken manifesterar eller 

berättar vansinnet om födelsen av ett verk (eller av något som skulle kunna, med begåvning 

eller  tur,  ha blivit  ett  verk) det  målar  upp en tom form,  en tom form ur vilken verket 

kommer,  med andra ord, en plats från vilket det aldrig slutar vara frånvarande, där det 

aldrig kommer att hittas då det aldrig blivit funnet där. Där, i denna bleka region, i detta 

essentiella  gömställe,  visar  sig  denna  tvillinglika  inkompatibilitet  mellan  verket  och 

vansinnet; det är den blinda punkten för deras möjlighet att bli den andre samt för deras 

ömsesidiga exkludering. 77

I ”L’absence d’oeuvre” berättar Foucault om ett glömt vansinne, om ett vansinne som skiljer sig från 

sinnessjukdomen som sin forna följeslagare. Den senare, förpassad till sjukhus och medicinsk kontroll, 

72  Ibid., s 577.
73  Ibid, s 579.
74  Ibid., s 580: “Pli du parlé qui est une absence d’oœuvre.”
75  Ibid. 
76  Ibid., s 579.
77  Ibid., s 580: “Découverte comme un language se taisant dans sa superposition à lui-même, la folie ne manifeste ni 

ne raconte la naissance d’une oœuvre (ou de quelque chose qui, avec du génie ou de la chanse, aurait pu devenir une 
oœuvre); elle désigne la forme vide d’où elle ne cesse d’être absente, où jamais on ne la trovera parce qu’elle ne s’y 
est jamais trouvée. Là en cette région pâle, sous cette cache essentielle, se dévoile l’incompatibilité gémellaire de 
l’oœuvre et de la folie; c’est le point avegeugle de leur possibilité à chacune et de leur exclusion mutuel.”
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medan  vansinnet–  ”sjukdomens  lyriske  halo”,  fortsätter  att  förinta  sig  själv.  Med rader  om detta 

vansinne avslutar Foucault:

Långt från patologin, vid sidan om språket, där den sluter sig om sig själv fortfarande utan 

att säga någonting, är en erfarenhet på väg att födas dit vår tanke är på väg. Denna hotande 

närhet, redan synlig men absolut tom, återstår att namnge.78

Nikolas Rose föreslår en läsning av Vansinnets historia som ger utrymme både åt tanken att vi aldrig 

kan se vansinnet som referent, och åt Foucaults sökande efter vansinnets ursprung.79 En läsning som 

rymmer projektets båda dimensioner går bortom den tradition som tolkat boken som en historia om det 

socialt  avvikande,  eller  som en  social  historia  om psykiatrin.  Rose  tolkar  vansinnet  som ett  för 

civilisationen  konstitutivt  element  och  finner  hos  Foucault  inte  en  vansinnets  ontologi,  utan  en 

berättelse om den historiska rörelse som syftat till att problematisera vansinnets existenser. Det är en 

rörelse i vilken psykiatrin konstituerats som en instans med uppgiften att identifiera och kategorisera 

dessa existenser.  Vansinnets historia är en berättelse om den rörelse som å ena sidan kartlägger och 

begripliggör vansinnets praktiska existens bakåt,  och å andra sidan berättar om de band som både 

skiljer och binder det till förnuftet. 

Kanske kan de analytiska dimensioner Rose talar om länkas till de skilda nivåer Derrida 

berör i förståelsen av förnuftets generella respektive specifika karaktär. Derrida förkastar viljan att låta 

ett  generellt  vansinne  tala.  Vansinnet  som  förnuftets  like  och  motsats  –  dess  för  historiciteten 

konstituerande  roll  kritiseras  inte  i  sig,  snarare  är  det  iscensättandet  av  denna  delning  och 

sammansmältning som ifrågasätts. 

Rose talar om specifika vansinnen när han beskriver etablerandet av en rad relationer 

mellan personer,  villkor och omdömen som möjliggjort  formandet  av ett  enskilt  om än heterogent 

objekt. Rose erkänner i sin läsning Foucaults ibland svävande passager om ett underliggande samband 

mellan vansinnen, men hänvisar också till de upprepade gånger Foucault skriver hur svårt det är att 

inrymma vansinnet i en förståelse.80 

Vansinnets  förvandling  till  medicinskt  objekt  går  enligt  Rose  genom  processer  av 

praktiska reglerande verksamheter och institutioner där anti-sociala akter fördöms och distribueras. 

Det är inte en hegemonisk medicin som förenar systematiseringen av vansinnet, utan det faktum att 

tragiska, vilda, skandalösa, obekväma och oförståeliga handlingar begripliggörs genom att tilldelas en 

negativ status som patologiska, samtidigt som de betraktas som komna ur en avvikelse eller defekt hos 

78  Ibid., s 582: ”Et loin du pathologique, du côte du langage, là où il se réplie sans encore rien dire, une expérience est 
en train de naître où il y va de notre pensée; son imminence, déjà visible mais vide absolument ne peut encore être 
nommèe. ”

79  N. Rose, ”Of madness itself: Histoire de la folie and the object of psychiatric history”, History of Human Sciences,  
vol 3, nr 3, 1990, s 375.

80 Ibid.
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subjektet.81  

Men måste vi verkligen bortförklara dessa passager om ett ontologiskt vansinne för att 

rädda Foucaults anseende? Foucaults ofta motstridiga tankegångar kan istället tolkas som en uppriktig 

kamp mellan vad han önskar vore möjligt och de insikter han ser växa fram i sin forskning. Ty detta 

appendix genomsyras av förtvivlan och rädsla, som insåg Foucault riskerna med sin önskan om att 

frigöra ett  plågat vansinne. Och vem vore mer medveten om vansinnets lidande, än Foucault efter 

detta  mångåriga  projekt  av  att  kartlägga  det  historiska  vansinnets  våndor?  Kanske  är  det  inte 

konstigare än så, att en utdragen kamp med risken att själv svika denna erfarenhet, lämnar sina spår av 

drömmande. 

1.1 g) Derrida om avsaknaden av vittnen
I  november  1991  höll  Derrida  ett  anförande  på  en  konferens  som  tillägnades  30-årsdagen  för 

publiceringen av Vansinnets historia. Enligt Derrida är avsaknaden av vittnen det karaktäristiska för 

en historia eller diskurs om vansinne. Men, frågar han sig i ”Être juste avec Freud – L’histoire de la 

folie  à  l’âge  de  la  psychanalyse”,  skulle  vittnesmålet  innebära  ett  seende,  att  vi  verkligen  såg 

vansinnet? Och vidare, skulle en sådan historia ha ett objekt? Skulle inte det vara detsamma som att 

göra det till förnuft? Och slutligen, finns det ett möjligt tredje som kan erbjuda ett förnuft utan att 

objektifiera,  eller  till  och  med  identifiera  och  undersöka?  Derridas  anförande  fokuserar  inte  på 

Descartes  utan på Freud,  men  kanske blir  frågan i  slutändan ändå densamma:  Är  en historia  om 

vansinnet möjlig?82  

Trots en uttalad ovilja att återuppta den trettio år gamla debatten behandlar Derrida flera 

punkter från det samtal han säger sig vilja låta vila. I centrum står den dubbla roll Foucault tilldelar 

Freud; ena gången inkluderas han i  de vansinnigas familj  tillsammans med Nietzsche, Artaud och 

ibland  Van  Gogh,  Hölderlin  och  Roussel,  andra  gånger  paras  han  samman  med  Pinel  som  en 

psykiatrins företrädare. Freud placeras ömsom på den ena, ömsom den på andra sidan om den linje 

som för Foucault delar upp historien.83  

Även  i  Foucaults  användning  av  den  onda  demonen  finner  Derrida  en  dubbel 

rolltillskrivning; ena stunden får den onda demonen hos Descartes företräda den absoluta oordningen 

och vansinnet  – för att  senare återfinnas i  förnuftet.84 Hur ska vi förstå den absoluta mening som 

tillskrivs den onda demonen i egenskap av oförnuftets möjliggörare, när oförnuftet samtidigt är ett 

resultat av den metodiska absoluta början: Cogitot.85  

Derridas föredrag behandlar inte den tid som Vansinnets historia beskriver, utan den tid 

81 Ibid., s 377.
82  Derrida, ”Être juste avec Freud – L’histoire de la folie à l’âge de la psychanalyse”, i Penser la folie—Essais sur 

Michel Foucault, É. Roudinesco (red.), Éditions Galilée, Paris, 1992, s 146.
83  Ibid., s 162.
84  Ibid., s 167.
85  Ibid., s 158.
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i vilken denna historia skrevs. Derrida refererar till den hermeneutiska metodregel som han anser giltig 

för filosofihistorikern liksom för psykoanalytikern, nämligen nödvändigheten att först fastställa en yta 

eller manifestera en betydelse; kravet att tala patientens språk. Derrida påpekar nödvändigheten i att 

lyssna till kanon innan man kan ifrågasätta den för att destabilisera den.86  

Det är ett hyllningstal Derrida håller i sin sorg över vännens bortgång. Men i detta sista 

bidrag till diskussionen om vår möjlighet att förstå det främmande finns en ovilja att avsluta och sätta 

punkt. Gamla frågor lyfts fram och nya ställs, som vill Derrida låta samtalet med Foucault leva vidare 

genom att än en gång bereda utrymme för den framlidnes röst- om än i form av ett minnesburet eko. 

Oviljan att avsluta och viljan att bära den andre gör sig även synlig i Derridas hyllning 

till Gadamer ”Uninterrupted dialogue: between to infinities, the poem”. Liksom i fallet med Foucault 

lämnades  Derrida  som  ensam  överlevande  att  minnas  en  paradigmatisk  tolkningstvist.  Med 

kommunikation i fokus stred Derrida än en gång om förståelse. Hermeneutiken debatterades men på 

ett plan kan vi i denna tvist utläsa en djupare problematik som påminner om Derridas samtal med 

Foucault. Än en gång avhandlas förståelsen av det främmande och det andra. 

86  Ibid., s 146.
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1.2  Derrida och Gadamer om viljan att förstå den andre

1.2 a) Gadamers goda vilja som förutsättning för samtal
Det möte som tog plats i Paris 1981 då Derrida och Gadamer båda infann sig och lämnade bidrag har 

skildrats på många olika vis. Tolkningarna som i efterhand erbjudits skiljer sig från de analyser som 

vanligen  följer  på  möten  mellan  två  så  pass  inflytelsefulla  teoretiker  som Derrida  och  Gadamer. 

Tolkningarna tycks inte kunna undvika frågan om huruvida ett möte verkligen ägde rum. Debatten har 

i efterhand kallats ”den otänkbara debatten” och Philippe Forget som organiserade tillställningen har 

beskrivit den som en debatt mellan två döva män.1 Samtalade verkligen Derrida och Gadamer, talade 

de till varandra, lyssnade de och svarade de på vad den andre hade att säga, det vill säga, infann sig en 

dialog mellan de båda? Det är frågor som ställs från olika perspektiv och som ges olika svar.  

Derridas bidrag sägs bland annat undvika att svara på Gadamers frågor och funderingar. 

Derrida har tolkats som nonchalant och trulig, ovillig att anpassa sig och förklara sina tankar. Han har 

sagts vägra samtala, han vill varken kommentera eller förstå vad Gadamer har att säga. Han svarar inte 

på frågor, som vägrade han förstå vad som sagts eller i alla fall behandla det sagda med respekt. 

Dessa ibland upprörda beskrivningar av vad som sammanfattats som Derridas brist på 

stil erbjuder en god möjlighet att blicka ut över vad som skedde i Paris. Tanken att ett möte eller 

samtal aldrig ägde rum utgår från en föreställning om vad ett möte egentligen innebär, vad som ryms i 

ett möte och vad som krävs för att ett sådant ska sägas ha ägt rum. Det är också just frågor om samtalet 

som lyfts fram i bidragen från Derrida och Gadamer. Måste till exempel en förståelse uppvisas eller 

uppnås för att ett samtal ska ske?  Och som Derrida undrar, är egentligen förståelse att föredra framför 

icke-förståelse?

Vad förståelse är, och vad det innebär att förstå den andre – eller att hävda att man 

förstår den andre – är frågor som kan sägas genomsyra bidragen på flera nivåer. Ämnesmässigt rör sig 

de båda filosoferna kring Heideggers Nietzsche-läsning, men också själva framförandet av bidragen 

representerar olika förhållningssätt  till vad förståelse innebär.  För Gadamer är det själva viljan att 

förstå som kännetecknar allt vad språk är. Om det inte finns en vilja att bli förstådd så talar vi inte, och 

finns inte viljan – den goda viljan – att förstå så samtalar vi inte. Gadamer bäddar in sitt svar till 

Derrida i viljan att förstå, och framhärdar i att i alla fall han tänker anstränga sig för att gå Derrida till 

mötes. I all konversation, skriftlig som muntlig, lyfter Gadamer fram att parterna måste visa den goda 

viljan att förstå, att försöka förstå. Språkets uppgift är att bidra till förståelseprocessen, som medlande 

instans ska det hjälpa oss i arbetet med att förstå den andre och på så sätt iscensätta ett möte. Med ”den 

goda viljan” refererar Gadamer till Platons ”eumeneis elenchoi”: Man söker inte bevisa att man alltid 

har rätt, utan söker så långt som möjligt stärka den andres ståndpunkt på ett sätt som belyser vad den 

1  D. Di Cesare, “Stars and constellations: the difference between Gadamer and Derrida” i Research in  
Phenomenology, nr 34, 2003, s 88.
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andre försöker säga. 2

Vi talar eller skriver för att kommunicera, för att göra oss förstådda. Texten tolkas som 

någonting som betyder snarare än någonting som är. Texten är därför text endast i den mån den är 

möjlig att dechiffrera och förstå, det vill säga i den mån den är läsbar. Språket står för Gadamer inte 

som en egen slutprodukt eller ett mål i sig, istället är det en fas i förståelseprocessen. Först när vi 

närmar oss texten för att förstå den framstår texten för oss och med den tolkningen.3 

I  mötet  med  en  text  eller  ett  uttalande  måste  vi  enligt  Gadamer  låta  oss  styras  av 

diskursen. Vi måste kliva in i texten och färdas med den. Själva överlämnandet av oss till texten liknar 

Gadamer vid hur vi som spelare underordnar oss spelet. Som spelare spelar vi spelet, men när vi som 

spelare går inför spelet och låter oss hänföras kan vi erfara hur vi som spelare istället kommer att 

spelas av spelet. Språket är en förändringsprocess som leder bort från metafysikens subjektivism. I det 

att  vi  överlämnar  oss  till  spelet  finns  inte  längre  utrymme  för  subjektivitet  och  transcendentala 

intentioner. 

Att förstå den andre är att gå den andre till mötes, att lämna det man har varit och är, för 

att bli något annat eller något nytt. Att riskera nuet för det nya och främmande är en skrämmande men 

nödvändig insats för att kliva in i dialogen. I förståelsen måste vi vara beredda på att förlora oss själva. 

För att ge oss in i dialogen måste vi våga inta inställningen att vi faktiskt kan ha fel och med det tillåta 

dialogen styra oss. Språket är alltid en praxis, en kommunikation. I samtalet söker vi de ord som kan 

nå fram till den andre, och enligt Gadamer kan vi finna dessa ord, och i språket och med språket kan vi  

lära oss tala den andres språk. Liksom när vi talar ett främmande språk, då dialogen anpassar och 

anpassas efter vår erfarenhet och kunskap för att förståelse ska kunna nås, sker en anpassning när vi 

talar vårt modersmål. I vågrörelser trevar sig samtalet fram, söker vägar och kringgår hinder för att nå 

den andre. Det är, poängterar Gadamer, endast det potentiella eller möjliga svaret som gör våra ord till 

ord.4 När vi talar till den andre talar vi med hänsyn till den andres tolkningsmöjligheter. Medvetna om 

den  andres  fria  tolkningsutrymme  söker  vi  forma  vårt  tal  för  att  undvika  missförstånd  och 

feltolkningar, och leda den andre till en förståelse som hamnar nära vår intention. På så sätt talar vi 

alltid utifrån och inför tolkningen, och konstruerar våra meningar med dess korrekta tillämpning i 

åtanke.5  I själva förståelsen förändras vi,  det jag som stod inför mötet med det nya anpassas och 

förändras för att i förståelsen stå fram som något annat. 

1.2 b) Derrida om viljans metafysik
I det att vi går den andre till mötes, att vi släpper taget om det vi tror oss veta och gör oss beredda på 

att ha fel, betyder inte det också att vi förutsätter möjligheten att ha rätt? Eller, i omfamnandet av det 

nya – av den andre, tar vi inte också över vad den andre framstår som? Gör vi då den andre till den 

2  H-G. Gadamer, “Reply to Jacques Derrida”, ”, i Dialogue and Deconstruction- The Gadamer and Derrida 
encounter, D.P Michelfelder & R.E Palmer (red.) State University of New York press, Albany, 1989, s 55.

3  H-G. Gadamer, ”Text and interpretation”, i Dialogue and Deconstruction-, s 31.
4   H-G. Gadamer, ”Destruktion and deconstruction”, i Dialogue and deconstruction, s 106. 
5  Gadamer, ”Text and interpretation”, s 36. 
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andre, till en enda? Om detta talar Derrida i sin läsning av Heideggers Nietzsche. Lurar det kanske 

redan i genitivformen en tanke om att Heidegger skulle ha funnit en sann insyn i Nietzsche? Kanske 

implicerar  Heideggers  anspråk  på  att  definiera  den  tanke  som gör  Nietzsche  till  ”Nietzsche”,  ett 

förutsättande av ett  slags  kärna som bär  med  sig  Nietzsches  budskap.  Och skulle  inte  ett  sådant 

förutsättande innebära ett anspråk på den verkliga Nietzsche– en sann Nietzsche som kanske inte ens 

Nietzsche själv kände till? 

Derrida ifrågasätter om det ens kan sägas finnas en enda Nietzsche. Var inte Nietzsche i 

själva verket en talesman för det splittrade, uppförde han inte, frågar Derrida, de mest spektakulära 

och  storartade gester  för  att  kullkasta  traditionen av den unika  identiteten  och  signaturen,  av det 

essentiella kluster som binder samman tankarna till ett och samma ursprung?6 Tanken att vi kan förstå 

den andre och ta emot och enas kring en mening tycks för Derrida föra med sig ett fastlåsande som i 

en mening kan förstås som ett tystande. Derrida skriver att Heidegger i sin vilja att rädda Nietzsche 

från feltolkningar i själva verket förlorar honom. I det räddningsuppdrag som syftar  till  att  släppa 

Nietzsche fri från förvanskningar skapar Heidegger själv kategorier som kan leda till förvanskning. 

Heidegger inför oppositioner mellan autentiska och icke-autentiska tänkare, och mellan essentiella och 

icke-essentiella tänkare. När Heidegger försöker hindra den biografiska tolkningen från att  ta över 

”Nietzsche”  öppnar  han  i  själva  verket  upp  det  fält  där  den  biografiska  tolkningen  gror.7 När 

Heidegger  söker  rädda  Nietzsche  genom  att  finna  och  förmedla  den  tanke  som  gör  honom  till 

Nietzsche låser han i själva verket fast honom i det metafysiska nätet. Derrida skriver:

[---] Han– avslöjad och skyddad av sitt namns enhet, vilket i sin tur kommer att förslutas av 

metafysikens enhet– kommer inte att ta några risker. Med andra ord: Han var död redan när 

han landade i nätet.8

Själva  fastlåsningen  av  den  andre,  avståndet  som  det  skapar  innebär  ett  avbrott,  ett  uppbrott.  I 

uppbrottet  ser  Derrida  förståelsen  ta  form,  en  förståelse  som  med  nödvändighet  måste  vara  i 

uppbrottet. Det är ett uppbrott som i själva verket tycks omöjliggöra den nära och konsensusfyllda 

dialog Gadamer talar kring.  Samtidigt är det just uppbrottet som står för förståelsens möjlighet– som 

måste till för att tolkningen ska ges utrymme.  Den avbrutna förbindelsen föreslås vara förutsättningen 

för varje förståelse,  det  är  först  i  uppbrottet  som förståelsen kan börja.  Avbrottet  i  dialogen med 

Gadamer är enligt Derrida inte alls att se som ett misslyckande, tvärtom innebär brottet en kreativitet 

och är snarare ett  tecken på framgång.  Till  skillnad från en harmonisk dialog färgad av samtycke 

lämnar uppbrottet efter sig ett aktivt spår fyllt av provokation med löftet om att det kommer mer.9  Det 
6  Derrida, “Interpreting signatures”, s 67.
7  Ibid., s 65.
8  Ibid., s 69: “[H]e – unmasked and protected by the unity of his name, which in turn will be sealed by the 

unity of metaphysics- will not be taking any risks. In other words: he was dead before he landed in the 
net.”

9  Di Cesare, “Stars and constellations”, s 89.
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är således inte i den oavbrutna dialogen kreativiteten väntar, utan i den avbrutna dialogen. 

Derridas  bidrag  spinner  sig  fram via  kritiken av Heidegger  som en  metafysikens  företrädare  och 

minutiöst går han igenom Heideggers inledande fraser i dennes Nietzsche läsning. I funderingarna 

kring Heideggers inställning till Nietzsche skymtar ständigt trådar till Gadamers anförande. I relation 

till  Gadamer  tilldelas  Heidegger  både  rollen  som  ledare  och  lärjunge.  Heidegger  står  som 

inspirationskälla och teoretisk förgrundsgestalt till Gadamer med följden att kritiken av Heidegger där 

likheter föreligger även drabbar Gadamer. Men Derrida rör sig svepande och i dubbla riktningar. Ty 

samtidigt  som Heidegger  erkänns  som ledargestalt  blir  han  till  den  figur  som pedagogiskt  tillåts 

förevisa Gadamers tankar om förståelsens fenomen. Som tilldelas Heidegger rollen att som varnande 

exempel pedagogiskt och praktiskt iscensätta de olika stegen i Gadamers förhållningssätt till tolkning 

och förståelse. Upphöjd och belyst gestaltar Heidegger det beslagtagande av ”den andre”, som Derrida 

låter oss ana i Gadamers tolkning förståelse. 

Heideggers önskan att dechiffrera och leverera den unika och enhetsskapande kraft som 

löper  genom  Nietzsches  verk  betraktar  Derrida  som  ett  uttryck  för  den  metafysiska  epoken. 

Heideggers misslyckande vad gäller att bryta med den metafysiska logoscentrismen ligger i att han 

hanterar mening som någonting som ligger för handen (vorhandenen), något som kan upptäckas.10 

Heidegger drev tesen att varje stor tänkare hade endast en tanke, och ju längre vi får följa hans läsning 

av Nietzsche desto mer  tillåts  han snärja in sig i  den väv Derrida ser  även genomsyra  Gadamers 

förståelse. 11

Derridas betraktelse av Heideggers Nietzscheläsning som präglad av den metafysiska 

tanketraditionen framskrider längs med kritiken av den goda viljan. Emedan Gadamer ser den goda 

viljan och  strävan  efter  konsensus  som självklara  förutsättningar  för  all  förståelse,  finner  Derrida 

utifrån  dessas  nödvändighet  och  självklarhet  förutsättningarna  hemmahörande  i  viljans  metafysik. 

Liksom den goda viljan och strävan efter konsensus utgör början för varje möjligt samtal, är de också 

förutsättningar för varje missförstånd och meningsskiljaktighet. Det ovillkorliga i den goda viljan, att 

den skulle stå bortom varje form av värdering, torde enligt Derrida förutsätta att viljan i själva verket 

fungerar som den form denna ovillkorlighet tar. 12 

Heidegger tolkar ”viljan till  makt”  hos Nietzsche som ett  tecken på att  denne ännu 

befinner sig inom den metafysiska tanketraditionen. Enligt Heidegger står viljan till makt som rubrik 

för allt som är, varför allt bringas till närvaro via denna förståelse. Till skillnad från Heidegger ser 

Derrida i viljan till makt ett förkastande av överensstämmelse och sann förståelse: om allt är vilja till 

makt,  är även förståelse vilja till  makt.  Förståelse införlivar det som ska förstås och beslagtar den 

andre. Den skenbart goda viljan att  nå en gemensam förståelse är enligt Derrida en illusion och i 

10  J. Simon, “Good will to understand and the will to Power: ‘Remarks on an improbable debate”,i Dialogue and 
deconstruction, s 163. 

11  Derrida, ”Interpreting signatures (Nietzsche/ Heidegger): Two questions”, i Dialogue and deconstruction, s 59.
12  Derrida, ”Three questions to Hans-Georg Gadamer”, s 53.
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slutändan en vanföreställning.13  

1.2 c) Gadamers försvar av Heideggers Nietzscheläsning
För Gadamer är det svårt att se en förkärlek för metafysik i Heideggers Nietzsche läsning. Var och 

hur,  frågar  sig  Gadamer,  skulle  närvarometafysiken  finnas  representerad  i  den  hermeneutiska 

erfarenheten?  Heidegger  övertygade  med  sin  kritik  av  grekernas  förvandling  av  logos  till  den 

referensiella logiken (Logik der Apophansis). Men att anklaga Heideggers kritik av logocentrismen för 

att i sin tur vara logocentrisk bygger enligt Gadamer på ett missförstånd om ordets väsen.  I ordet finns 

ingen  närvaro,  ordet  är  det  som  sägs  och  det  som  hörs.   Var  skulle  metafysiken  komma  in  i 

förståelsen? Att förstå den andre är att kliva in i den andres plats för att säga vad man där förstått och 

vad man har att svara på det. Här finns ingen närvaro. Kanske, funderar Heidegger, har det skett ett 

allvarligt  misstag  i  tolkningen av  begreppet  självförståelse  (self-understanding,  Selbstverständnis). 

Självförståelse är allt annat än självmedvetenhet. I självförståelsen finns alltid en fråga, vi når aldrig 

fram till vad vi är- till något slutgiltigt svar. Att stå inför sig själv handlar om att se sig själv i den 

andre eller det andra, i tinget eller ordet. Liksom det inte finns något första ord här finns det heller inte 

något  sista,  i  slutändan hindras vi  alltid från att  greppa oss själva i  det  att  vi  alla ställs  inför det 

oförklarliga eller omöjliga i döden. Varje ord är ett svar, och varje svar öppnar en fråga. Dialogen 

träder alltid in där språket kommer till stånd, och det är i detta, i det att vi ställs inför någonting som 

också binder oss själva till detta något, som hermeneutikens universalitet vilar. Den hermeneutiska 

erfarenheten bär sina egna gränser, den faktiska begränsningen av all mänsklig erfarenhet förhindrar 

inte hermeneutikens universalitet. 

Att  Heidegger skulle falla tillbaka i  metafysikens  språk,  vad skulle detta egentligen 

innebära frågar sig Gadamer. Vad är ”metafysiskt språk”? Språk är alltid och endast det som vi talar 

med och till andra. Heideggers ”destruktion” innebär aldrig destruera, att förstöra, utan syftar till att 

blåsa liv i begrepp som blivit rigida och livlösa. En betydelse avslöjas eller avtäcks, men här finns 

enligt Gadamer inte någon tanke om att spåra ett första mystiskt ursprung.14 Hermeneutikens uppgift är 

att låta ord som slutat tala till oss åter träda in i språket. Det är en uppgift som består i att låta orden 

återigen tala. Men det är inte orden i sig som är viktiga, utan saken ifråga, att låta begreppen och deras 

uttryck  återigen komma  till  tals  genom att  bortse  från deras  funktionella  kontext  där  de  används 

förutbestämt.  På  så  vis  kan  de  återbringas  till  språket  i  sin  ursprungliga  roll.  Detta  motsvarar 

Heideggers  destruktion  av  det  akademiska  metafysiska  språket.  I  sin  ursprungliga  roll  rymde  de 

metafysiska begreppen en mångfald av betydelser, de talades och användes som levande semantiska 

element och talar än idag, fortfarande i bakgrunden. Den hermeneutiska uppgiften är varken kopplad 

till ursprung eller original.  Istället är det en färd som siktar bakom metafysiken, tidigare. Heidegger 

13  Simon, “Good will to understand and the will to Power: ‘Remarks on an improbable debate”, i Dialogue and 
deconstruction, s 165.

14  Gadamer, ”Letter to Dallamyr”, i Dialogue and deconstruction, s 99.
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ställer  frågan om varat  utan att  vänta sig ett  svar,  mening används inte i  metafysikens  essentiella 

mening,  utan  som den  fråga  som inte  väntar  sig  ett  visst  svar  utan  pekar  ut  vägen  för  fortsatta 

undersökningar. 15 

Avslutande  diskussion–  tillit,  sorg  och  misstro  inför 
möjligheten att förstå

Texterna jag har behandlat  hittills  strålar  samman  i  frågan om förståelse.  Utifrån hur vi  uppfattar 

förståelse kan vi  problematisera vårt  förhållningssätt  till  det tillsynes  irrationella och meningslösa. 

Frågor om förståelsens roll och implikationer stiger upp till ytan när vi ställs inför självskadan som 

fenomen. Utifrån hur vi väljer att närma oss förståelse aktualiseras frågan i vilken mån förståelse kan 

sägas vara möjlig, och huruvida vi ska betrakta förståelse som något eftersträvansvärt. Mitt syfte är 

inte att presentera tre kompletta och separata närmande till dessa frågor, utan att belysa förståelsens 

komplexitet.  De tre filosoferna kan visserligen sägas företräda skilda tolkningsstrategier; Foucaults 

söker i  Vansinnets historia utföra en arkeologisk undersökning, Derrida ses som dekonstruktionens 

främsta  företrädare,  och Gadamer  som en av hermeneutikens  effektivaste  talesmän.  De texter  jag 

behandlat visar hur avgörande vår inställning till förståelse är för hur vi närmar oss det främmande, 

vare sig det gestaltas som vansinne, som den andre eller som verk

För  Gadamer  är  det  sökandet  efter  förståelse  som  möjliggör  samtal,  och  det  är  i 

dialogen som vi kan möta den andre. Vi talar och använder språket för att mötas, för att göra oss 

förstådda. Orden vi använder är endast ord i den process som syftar till förståelse, och glömda och 

tysta ord kan väckas till liv igen. I traditionen cirkulerar mening att gripa tag i, och hermeneutikens 

uppgift är att nå den mening som kan berika våra liv. Gadamer insisterar på språket som den enda 

vägen till förståelse, och samtidigt som han menar att vi inte kan kringgå eller undkomma språket, så 

manar han till tilltro; en tilltro till språket, till den goda viljan och till traditionens förmåga att skänka 

oss sanning och klassisk visdom.16  

I  Gadamers  cirkulerande  meningsresurser  kan  vi  skymta  paralleller  till  Foucaults 

mumlande vansinne. Vansinnet hanteras av Foucault som ett tal som försvunnit och lösgjorts från livet 

och det pågående samtalet, men det är ett tal som trots sin frånvaro och den glömska det drabbats av, 

fortfarande finns någonstans bortom oss– svåråtkomligt men ändå tillgängligt. Det är ett tystat tal som 

lever någonstans i okända regioner, men som vi med rätt verktyg ändå kan spåra och om vi lyssnar rätt 

– annorlunda – kan hoppas höra. I detta lyssnande karaktäriserat av arkeologins noggrannhet finns 

möjligheten att återigen välkomna det främmande in i förståelsen. Men i ”L’absence d’oeuvre” finner 

vi också sorgen över det som gått förlorat, och en insikt om att vi kanske ändå aldrig kommer lyckas 

nå det tillstånd före förnuftets brytning med vansinnet, utifrån vilket brytningen skulle kunna berättas. 

Det finns en kluvenhet hos Foucault, i sin önskan om att rädda vansinnet undan förnuftets våldsamma 

frammarsch beskriver han alla de övergrepp förnuftet gjort sig skyldigt till. I sin önskan att låta det 
15  Gadamer, ”Destruktion and deconstruction”, s 111. 
16  J.D. Caputo, ”Gadamers closet essentialism”, Dialogue and deconstruction, s 262.
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främmande  och  annorlunda  vill  han  avslöja  förnuftets  maskineri.  Men  det  är  ett  avslöjande  som 

förutom att blotta övergrepp även leder till ett definierande av vansinnet. 

Den sorg som lyser igenom i Foucaults undersökning av förnuftet återfinns inte hos 

Derrida,  men  väl  insikten  om det  förlorade.  Kanske  sörjer  inte  Derrida,  då  han  i  de  våldsamma 

förlusterna ser den nödvändighet som springer ur språkets uteslutande karaktär. Tradition, mening, 

språk och sanning är för Derrida konstituerade effekter, effekter som både möjliggörs och omöjliggörs 

av det ”arkesystem” av spår som de är inskrivna i. Hos Derrida är språk och mening, tradition och 

själva varat, mer eller mindre stabila enheter som hålls vid liv delvis genom våld och av gammal vana, 

delvis utifrån deras användbarhet i livet.17 Den annanhet Foucault önskar skona kan inte separeras från 

de övergrepp som den drabbas av. De våldsdåd Foucault pekar ut länkas samman via antagandet om 

att offret är detsamma, det vill säga genom att förutsätta ett från förnuftet separat vansinne. I vilket fall 

är  det  inte  tillit  som  genomsyrar  Derridas  reflektioner  över  förståelse,  snarare  finns  där  en 

misstänksamhet. Där det finns enhet finns det annat som har förkastats, dolts eller glömts.

 Men där Derrida insisterar på att vi aldrig kan få tillgång till saker annat än genom en 

labyrint av markeringar, vidhåller Gadamer att vi måste lyssna med noggrannhet och precision för att 

ta del av traditionens budskap. Men den visdom traditionen erbjuder är enligt Derrida alltid en visdom 

uppnådd  genom  strid.  Vår  tradition  är  en  segrarens  tradition  som  framstår  på  bekostnad  av  de 

oliktänkande, det förbjudna och förtryckta. Traditionen bevaras då dess förespråkare döljer spåren från 

tidigare utkämpade strider, och på så sätt kan traditionen också framställas som ursprunglig. Sökandet 

efter förståelse, efter en enhetlig mening, måste därför bortse från de förluster som med nödvändighet 

sker i processen. 

Det är inte svårt att förstå att Foucaults studie av vansinnets plågor kan ge upphov till 

en önskan om att välkomna den vansinnige att tala, att ingå i dialog och förståelse. Potter hyser en 

sådan önskan och går så långt till att formulera en dygd av projektet. Det är en dygd som handlar om 

att  bjuda  in  det  utstötta  och  tystade,  en  dygd  som  manar  till  att  lyssna  annorlunda  och 

förutsättningslöst. Hos Foucault tog lyssnandet ett arkeologiskt uttryck, än fyllt av Gadamers tillit, än 

märkt av Derridas misströstan. Då Potters närmande till självskadan utgörs av viljan att lyssna till en 

tystad röst kan aktualiseras de frågor om förståelse som jag diskuterat.  

17  Ibid., s 263.
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2.1 Självskadan som fenomen

2.1 a) Foucaults roll i den psykiatrikritiska miljön
För  att  förstå  det  sammanhang  Potters  analys  av  självskada  uppstår  inom måste  man  förstå  den 

psykiatrikritiska traditionen. I ”The future of critical psychiatry” argumenterar John Hopton för att den 

psykiatrikritiska traditionen bör betraktas som än idag högst levande. Vilken status man än väljer att 

tilldela traditionen är det inte svårt att se kopplingarna mellan de diskussioner som förs idag och de 

som fördes, om än eldigare och i större utsträckning, under 60- och 70-talet, kring psykiatrin. Hopton 

beskriver 60- och 70-talets kritik av psykiatrin som kommande från i huvudsak tre fält. Ett fält som 

Szasz  och  Laing  kan  sägas  företräda,  formulerade  en  kritik  av  psykiatrin  och  begreppet  ”mental 

ohälsa”,  inifrån den psykiatriska professionen. Liknande kritik formulerades också från vad Hopton 

beskriver som det socialvetenskapliga hållet, och det är här som Foucault ger sitt avtryck, så som detta 

fälts främsta förgrundsgestalt. Den tredje källan till kritik som Hopton skildrar är social reaktionsteori, 

som företräddes av Goffman, Scheff och Rosenhan.1  

Peter Braham beskriver i ”Foucault and the psychiatric practioner” effekterna av Vansinnets historia 

som så genomgripande att de inte kan begränsas till en viss epok i psykiatrins historia. Foucault har 

enligt  Braham bidragit  till  att  den  moderna  psykiatrins  projekt  ifrågasatts,  och  den  praktiserande 

psykiatrikerns  självbild  påverkats.  Diskussionen  runt  Vansinnets  historia  har  centrerats  kring 

relationen mellan vansinnets historia och psykiatrin, liksom kring samtida praktiker i förhållande till 

mental ohälsa. 

Perspektivet  på  medicinen  som  maktutövande  och  psykiatrin  som  en  del  av 

sjukdomsskapande processer har fått fäste i skilda teoribildningar om subjektet och patologin, liksom 

om förnuftets och vansinnets möjlighet. Tolkningar av Foucault är ofta motstridiga och pragmatiska, 

något Foucault kan sägas bjuda på i sin uttalade önskan om att hans idéer ska tas emot och användas 

likt en verktygslåda.2  

Under en debatt med Noam Chomsky vägrade Foucault svara på frågan om varför han 

intresserade sig för politik. Foucault menade att vi alla är engagerade i politik, och att frågan istället 

borde handla om hur vi är intresserade. Förflyttningen av fokus från varför till hur är avgörande för 

Foucaults  analys.  Enligt  Foucault  är  det  viljan  till  kunskap  som  förblindat  oss  när  det  gäller 

maktutövande i västerländska samhällen. Vår uppgift är att genomskåda och avslöja till synes neutral 

och  oberoende institutionell  maktutövning  för  att  på  så  sätt  kunna bekämpa  det  politiska våldet.3 

Uttalanden som detta samt Foucaults problematisering av psykiatrin och medicinen i allmänhet, gör 

det  möjligt  att  förstå  den  genomslagskraft  hans  tankar  har  än  i  dag  för  vårt  förhållningssätt  till 

psykiatrin.  Foucault  beskrev  den  nya  samtalsordningen  som  kom  med  institutionaliserandet  av 

1 J.Hopton, ”The future of critical psychiatry”, Critical Social Policy, 2006, vol 26, nr 1, s 58.
2 M. Foucault, Diskursernas kamp, Brutus Östlings bokförlag Symposium, Stockholm/Stenhag, 2008, s 7. 
3 P. Rabinow, The Foucault Reader, Penguin Books, London, 1984, s 6.
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medicinen som att sjukdomen som det betecknade kom att frigöras från den sjuka människan som 

tecken.  Enligt  Foucault  lösgjordes  sjukdomen  från  det  upplevande  jaget  i  och  med 

institutionaliserandet.4 

Kritiker och progressiva psykiatriker från 60-70-talet samlas inte sällan under vad som 

kallas den antispsykiatriska strömningen.  Dock har ingen av dess förgrundsgestalter använt  sig av 

termen antipsykiatri som betraktas som en anklagelse och allt som oftast används av motståndare till 

den kritiska strömningen. 

Den kritiska ensemblen från 60- och 70-talet har först retrospektivt refererats till som en 

homogen rörelse, en rörelse till  vilken  Vansinnets historia  associeras beroende på om man önskar 

prisa eller fördöma den. Ändå var kanske det mest utmärkande och pragmatiska för den tiden varken 

viljan att förneka vansinne eller att överge psykiatrin, utan viljan att återupprätta en dialog mellan de 

som klassats som vansinniga och förnuftet. Laing var endast den mest synliga förespråkaren bland 

skribenter, patienter och aktivister som ville uppmärksamma det faktum att det i en värld där experter 

hade så mycket att säga om vansinne helt saknades röster, om inte framförda som symptom, från dem 

som själva blivit klassificerade som vansinniga. I enlighet med detta skrev Foucault om förnuftets 

monolog och utgick från monologens historiska villkor, med en förhoppning om att vi en dag ska 

kunna öppna världen för det som av förnuftet stängts ute och om vilket vansinnet kan vittna.5 

 

2.1  b)  Kokalaris  och  Berzoffs  vidareutveckling  av  den  tidige 
Foucault 

Med självskada brukar avses handlingar som individen utför och som medför smärta och skada utan 

att syfta till självmord. Vilken form av självskada som visat sig vara vanligast förekommande skiljer 

sig  åt  beroende  på  huruvida  den  undersökta  populationen  haft  kontakt  med  vården  angående  sin 

självskada eller ej.6   

Att  självskadebeteendet breder ut  sig,  särskilt  bland unga, är  de flesta överens om.7 

Konsensus om självskada som fenomen tycks  långt borta och som ämne tycks  det återkommande 

uppfattas som ytterst känsligt, något som förmodligen bidragit till den varsamhet och försiktighet som 

allt som oftast genomsyrar forskningen. Till viss del torde även dess känsliga framtoning styra vilka 

analyser och metoder som används.8 

I sökandet efter att ringa in självskada fokuseras ofta på två typer av kategoriseringar. 

4 K. Johannisson, Kroppens tunna skal, Norstedts förlag, Stockholm, 1997, s 199. 
5 N. Rose, ”Of madness itself: Histoire de la folie and the object of psychiatric history”, History of the human 

sciences, 1990, vol 3, nr 3, s 379.
6 E.D Klonsky och J.J Muehlenkamp, ”Self-Injury: A Research Review for the Practioner” ,Journal of clinical  

psychology 2007, vol 63, s 1046.
7 E. Kokaliari och J. Berzoff, ”Nonsuicidal self-Injury among nonclinical college women: Lessons from Foucault”, 

Affilia: Journal of Women and Social Work, 2008, vol 23, s 259.
8  Just känsligheten menar bland annat Dellinger-Ness och Handler bidragit till att man främst använt sig av 

korrelationsstudier: Lorrie Ann Dellinger-Ness, Leonard Handler, ”Self-Injury behavior in human and non-human 
primates”, Clinical Psychology Reviw, 2006, 26, s 504.
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Den ena  kategoriseringen  utgår  från  skadans  allvar  och  självskadandets  kvalitativa  natur,  så  som 

frekvens och tidpunkt. Ett annat kategoriseringssystem skiljer mellan direkt och indirekt självskada. 

En överhängande majoritet av forskningen riktar in sig på direkt självskada som även betraktas som 

patologisk.9 Och  kanske  är  just  patologisk  den  term  som  binder  samman  de  olika  bilderna  av 

självskada.  Patologiseringen tycks  dels vara av rent  praktisk karaktär,  ett  första inringande av det 

fenomen som skall undersökas. Dels tycks det handla om en enkel gest från västerländska forskare att 

redan  från  start  undvika  att  patologisera  delar  av  kulturer  där  ”kroppsmodifikation”  anses  socialt 

accepterat – en tämligen ytlig och förmodligen postkolonialt inspirerad gest, som i en handvändning 

både tycks försöka medvetandegöra och undvika etnocentrism.

Självskadan omnämns återkommande som paradoxal och oförståelig, och närmanden 

som färgas  av  viljan  att  förstå  den  går  inte  sällan  ut  på  att  förstå  dess  funktion.  Förståelsen  av 

självskadan formuleras i termer av dess psykologiska, privata, evolutionära, biologiska, fysiologiska, 

sociala eller politiska funktioner. 

E. Kokalari och J. Berzoff söker närma sig självskadan genom att finna en funktion som 

bottnar i både psykologiska och sociala omständigheter. I deras studie behandlas självskada utifrån ett 

socialteoretiskt perspektiv med utgångspunkt i Foucault. Kokalari och Berzoff belyser det faktum att 

självskadebeteenden ökar bland unga,  och hävdar att  spridningen av självskada utanför en klinisk 

population visar på brister i tidigare psykologiska förklaringar.  Intressant är att  de förklaringar till 

självskada som Kokalari och Berzoff avvisar är allvarliga psykiska störningar. 

Kokalari och Berzoff säger sig vilja närma sig självskada genom att erbjuda en förståelse som rymmer 

både psykologiska och sociala dimensioner. De frågar efter vilka psykosociala funktioner självskadan 

har i en icke-klinisk ung population. Utifrån Foucault vill de visa på möjligheten att förstå självskada 

som en reaktion på samhällsförhållanden. Genom att formulera en tolkning vars mening bygger både 

på psykologiska och sociala element vill Kokalari och Berzoff hantera den ökande förekomsten av 

självskada.10

Kokalari och Berzoff använder sig av Foucaults analys av internaliserad makt. Foucault 

skrev i Övervakning och straff om övergången mellan extern och internaliserad maktutövning utifrån 

Benthams  idé  om  fängelset  Panopticon.  Fängelsets  effektivitet  och  skapande  av  lydnad  och 

underordning tar form via ett övervakningssystem där disciplinen internaliseras gradvis hos fångarna, 

för  att  slutligen nå  en  nivå där  den  externa övervakaren  blir  överflödig.  Foucault  menade  att  ett 

samhälles maktutövning är framgångsrik endast i den utsträckning den lyckas maskera och dölja sig 

själv.  Han  såg  kroppen  som  en  plats  för  maktutövning  och  skrev  om  objektifieringen  och 

hysteriseringen av kvinnors kroppar.

Liksom  Panopticons  fångar  hölls  isolerade  rapporterar  deltagarna  i  Kokalaris  och 

Berzoffs studie att de skadar sig i ensamhet.  Kvinnorna i studien beskrivs skada sig som ett  slags 

9 Ibid.
10 Kokalari & Berzoff, s 260.
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disciplinerande för att nå önskvärda känslotillstånd. I ett sammanhang där individen känner press på 

sig  att  vara  produktiv  kan  hon  med  självskadan  kontrollera  och  lokalisera  sin  smärta.  Liksom i 

Panopticon blir individen sin egna övervakare som i sin ensamhet straffar och disciplinerar sig själv. 
11 

Självskadans  psykologiska  funktion  förstås  som  ett  sätt  att  omorganisera  och 

omdirigera outhärdliga affekter. Socialt fungerar den som en mekanism för att återge kroppen dess 

förmåga  att  fungera  produktivt  och  underordnat  i  ett  kapitalistiskt  samhälle.  Spridningen  av 

självskadebeteende tolkas som att fenomenet flytt den psykiatriska ordningen för att börja fungera som 

ett  bestraffningssystem där  mental  smärta  trollas  bort  utan  kontakt  med  de  traditionella  och  mer 

tidskrävande källorna till lättnad, såsom vänner och familj.12 Det lidande som orsakats av politiska och 

samhälleliga krav förvandlas till personliga och privata patologier. 

Kokalari och Berzoff ser självskadan som ett resultat av det patriarkala och moderna 

samhället där individen kostnadsfritt och på egen hand förväntas reglera oacceptabla affekter. I ett 

samhälle  där kvinnor  åtnjuter  en mer  aktiv  och till  synes  jämlik roll  i  det  offentliga livet  förstås 

självskadan som en subtil manifestation av självövervakning.13 

Som  önskvärd  klinisk  effekt  av  sin  analys  anger  Kokalari  och  Berzoff  en  ökad 

medvetenhet  om  den  sociala  dimensionen  i  självskadan.  En  medvetenhet  om  att  självskadans 

spridning är ett resultat och en manifestation av ekonomiska och patriarkala samhällsstrukturer bör 

spridas både bland självskadande kvinnor och bland kliniker. I vissa fall kan det enligt Berzoff och 

Kokalari  vara  nödvändigt  att  upplysa  den  självskadande  kvinnan  om  att  ökningen  av 

självskadebeteenden inte  enbart  signalerar  att  individer  mår  dåligt  utan  även  är  ett  tecken  på  ett 

dysfunktionellt samhälle.14 

Samtidigt som Kokalari och Berzoff önskar avpatologisera självskada erbjuder de en 

förståelse av den som ett symptom på ett dysfunktionellt samhälle. Liksom den individuella patologin 

ska den kulturella patologin behandlas och förändras. Som ett samhälleligt symptom ska den förstås 

och  granskas,  dess  orsaker  belysas  och  de  självskadande  kvinnorna  eller  de  som  befinner  sig  i 

riskzonen ska upplysas och medvetandegöras. Klinikern tas ifrån sin roll som expert och inkluderas 

istället  i  en  orsakskedja  där  hon  ses  som  en  del  i  den  process  som  möjliggör  och  framkallar 

självskadebeteenden.  I  rollen  som expert  placeras  istället  humanisten  som med  sin  kunskap  och 

helhetsbild  genomskådar  fenomenet  och  ser  igenom  dess  maskering.  Med  en  förståelse  av  den 

samhälleliga kontexten ser experten självskadan i ljuset av dess sanna funktion och kan därmed tyda 

dess  betydelse  och  mening.  Istället  för  klinikern  är  det  humanvetaren  som  kan  upplysa  den 

självskadande kvinnan om vad hon begår för slags handlingar och varför, vad de betyder och inom 

vilka ramar hon rör sig. Tolkar vi individen bakom handlingen i termer av författare, som upphovsman 

11 Ibid., s 266.
12 Ibid.
13 Ibid., s 267. 
14 Ibid., s 268. 
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bakom texten,  kan analysen  här  förstås som ett  hermeneutiskt  tillvägagångssätt  som syftar  till  att 

avtäcka den dolda meningen hos en text genom tillämpandet av specifik humanvetenskaplig kunskap. 

Den avtäckta meningen finns hos texten i sig, och bortskalade eller i alla fall avslöjade är författarens 

egna intentioner. 15

Kokalari och Berzoff uppmanar till granskning och ifrågasättande av de samhälleliga 

faktorer som bidrar till självskadebeteende. Beteendet tolkas som patologiskt i en annan och möjligtvis 

vidare mening, men likväl bevaras den patologiska stämpeln. Självskadan kan således förstås,  och 

inom ramen för den historiska kontexten, även rationaliseras. Berättelsen om vad som är sjukt och vad 

som är friskt återupprepas men i  annan form,  individen tas än en gång ifrån möjligheten att  själv 

berätta sin historia.  Än en gång ska det  patologiska behandlas och förhoppningsvis förvandlas till 

friskt. Foucaults analys av samhällets styrande och kontrollerande mekanismer tänjs ut till att förklara 

individen  som aktör.  Foucaults  analytiska  fokus  på  hur makt  utövas  förflyttas  hos  Kokalari  och 

Berzoff till varför individen reagerar. Implikationerna av ett sådant analytiskt skifte i fokus är alltför 

djupgående för att rymmas här, men tydligt är att den önskan om att rädda vansinnet som Foucault gav 

uttryck för i Vansinnets historia inte har någon plats i Kokalaris och Berzoffs studie. 

Jürgen  Reeder  skriver  i  ”Att  synliggöra  den  psykoanalytiska  erfarenheten”  om det 

etiska berättandets form. En av psykoanalysens främsta uppgifter består enligt Reeder i att låta liv och 

öde försonas, en försoning vars möjligheter kan öppnas upp genom att utrymme vigs åt det personliga 

berättandet:

När  det  personliga  berättandets  tre  tidsaspekter  flätas  samman  avsöndras  en  historisk 

dimension som låter människan upptäcka vem och vad hon med nödvändighet måst  ha 

varit för att bli den hon nu är och en dag möjligen kan bli.16 

Reeder  beskriver  det  personliga  berättandet  som ett  själens  rum där  individen  ges  möjlighet  att 

reflektera  och  tolka,  ett  rum där  någon  gräns  mellan  ”verklighet”  och  fantasi  inte  går  att  dra.  I 

reflektionens och fantasins  tillåtande processer  möter  subjektet  sig  självt  genom tidsdimensionens 

tredelade prisma.17 

Att  låta  individen skapa sin  berättelse  och därigenom möta  sig  själv  såsom Reeder 

beskriver är en erfarenhet som tycks långt borta i Kokalaris och Berzoffs tolkning av självskada. Hos 

Kokalari och Berzoff är det som varit redan bestämt och definierat. Individens funderingar över motiv 

och skäl besvaras i termer av omvärldens krav och individens sociala begränsningar. Det som är och 

vad som sker ges även det en färdig tolkning, frågor som Reeder talar om vad gäller nuet: individens 

och närståendes belägenheter i tillvaron, hennes inre tillstånd och övertygelser och innebörden av vad 

15 F. Svenaeus, ”Hermeneutics of medicine in the wake of Gadamer”, Theoretical Medicine, nr 24, 2003, s 412.
16 J. Reeder, ”Att synliggöra den psykoanalytiska erfarenheten”, Divan, 2007, 3-4, s 62.
17 Ibid., s 61.
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hon erfar18, tycks tilldelas färdiga svar. Med dessa förklaringar och fastställda beskrivningar hamnar 

Kokalari och Berzoffs analys på kant med vad Reeder talar om som den tredje sidan i det personliga 

berättandet,  nämligen  det  tillkommande.  Hur  ska individen,  med det  förgångnas  och nuets  frågor 

besvarade tillåtas att själv formulera det tillkommande? 

I  Kokalaris  och  Berzoff  är  så  många  frågor  besvarade  att  utrymmet  för  personliga 

funderingar begränsas och hennes möjligheter att möta sig själv skärs av och glöms bort. 

2.2 Potter om plikten att lyssna och förstå

2.2 a)Potters ansats att avtäcka patientens mening
En grundläggande tanke hos Potter är att en djupare förståelse av självskada skulle kunna leda till att 

patologiseringen av självskadebeteenden luckras upp. Kan vi förstå vad självskada innebär, vad som 

ligger bakom beteendet och vad det syftar till skulle vi inte längre se individen som sjuk. Potter skriver 

i  ”Key  Concepts:  Feminism”  att  forskning  som  söker  förstå  självskadebeteende  ur  ett  bredare 

kulturellt  och  socialt  perspektiv  visar  på  ett  patologiskt  samhälle  snarare  än  att  repetera 

patologiseringen av individen. 

Potter  påpekar  att  ett  flertal  feministiska  postkoloniala  studier  utvecklat  tankar  från 

Foucault,  studier som tolkar psykiatrin och psykologin som delaktiga i  konstruerandet  av entiteter 

varav vissa bestäms som friska och andra som sjuka. I en sådan förståelse tolkar Potter medicinens roll 

som varande den expert vars uppgift är att upptäcka skillnaden mellan de två subjektskategorierna.19 

Det  vansinne  Potter  handskas  med  är  ett  vansinne  som utifrån  Derridas  kritik  av  Foucault  kan 

beskrivas som ett specifikt vansinne. Det vill säga, det bär på en mening, om än okänd för betraktaren. 

Det är ett vansinne som skapas i mötet med ett diskursivt historiskt förnuft.  Potter använder sig av 

Derrida när hon vill framhålla att mening inte är något givet, utan alltid kontextberoende. Hon stödjer 

sig mot Foucault då hon åberopar den diskursiva process där psykiatrin är delaktig i skapandet av 

sjukdom. Men om spänningarna mellan dessa två teoretiker nämner hon inget. En läsning av Potter 

med några av dessa spänningar i åtanke lyfter därför fram nya problem och frågor att ta ställning till.   

Potters närmande till  självskada utmärks av hennes önskan att ge den självskadande 

kvinnan tolkningsföreträde.  Betraktar vi kroppen som text kan vi tolka självskadan som språk, som en 

kommunikation. För att  förstå självskadan som språk, som bärande på mening och på ett budskap 

förespråkar  Potter  ett  förhållningssätt  som  bejakar  och  lyfter  fram den  självskadande  individens 

mening.

När det gäller att som behandlare tolka självskada så tycks det som att detta sker i två 

steg, först måste man som behandlare avgöra om skadan har en mening, frågan formulerar Potter som 

“I tolkningen av vad jag kallar kroppstecken, så är det första man behöver göra att fråga sig huruvida 

18 Ibid., s 61.
19 Potter, Key Concepts; Feminism, s 69.
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tecknet  har  någon  mening  (det  vill  säga,  är det  ett  tecken?)”20 Potter  klargör  att  antagandet  att 

självskada har en mening inte får göras universellt. Hon skriver att det generellt antas att en person 

som ägnar sig åt självskada ”försöker säga något”21.  

Mötet med självskada består dels i mötet med skadan så som varande en självskada, 

dels i själva tolkandet av självskadans art, som bärande på mening eller inte. I den uppgift som består i 

att  avgöra om skadan bär mening tycks  det vara en hermeneutisk tolkning av mening som avses. 

Frågan är inte huruvida skadan bär mening i det avseende att vi uppfattar den och kan förhålla oss till 

den, snarare är det en fråga om avsändarens mening, en mening avsedd att  kommuniceras och ett 

budskap till för att dechiffreras. 

Samtidigt påpekar Potter fram att tankar kring vad som är tillåtet och acceptabelt att 

göra med kroppen spelar in i tolkningsprocessen. Att det betecknande blir en del av det betecknade 

öppnar ett  utrymme  i Potters analys  där de samexisterar i  en relation så komplex och levande att 

gränserna dem emellan luckras upp för att  glida bort.  Utrymmet  för  spelet mellan tecken och det 

betecknade får en gestalt full av liv i självskadan. Tecknen förändras i hudens olika skiftningar och 

övergångar, och med tecknen även det betecknade. Kan vi utifrån tanken om ett ständigt pågående 

spel mellan tecknet och det betecknade fokusera på ettdera tecknet eller det betecknade? Potters analys 

sluter sig kring tecknet, tecknets innebörd och symbolik, men lika mycket rör sig hennes frågor kring 

betecknandet. När hon i sin text söker ringa in det problematiska med kroppstecken finns frågan kring 

patientens val av tecken ständigt närvarande. Patienten beskrivs som både teckenbärare och skapare av 

tecken. Potter önskar ett förhållningssätt från behandlarens sida som respekterar just patientens roll 

som skapare av tecknen. Behandlaren uppmanas att överge egna tankar och värderingar kring valet av 

betecknandets form för att ge plats åt själva tecknet. Men det är inte ensamt tecknet som ska tolkas och 

förstås, det är tecknet sett ur patientens ögon. Kroppsskadan fungerar således som tecken endast då det 

kan sägas kommunicera något, en förståelse av mening som hör hemma hos Gadamer. Men det är till 

Derridas  Grammatology och  Positions Potter  hänvisar  när  hon  söker  förtydliga  sin  förståelse  av 

meningstillskrivande:

Det vill säga, tecken får sin mening genom sin relation till andra tecken. I själva verket 

förlitar  sig  betecknande  på  en  metafysiska  konstruktion  som  döljer  processens 

godtycklighet22. 

Samtidigt varnar Potter för att visa alltför stor tillit till meningskonventioner:

20  Potter, 2003, s 4: In interpreting what I will call body signifiers, the first thing you need to ask is whether the 
signifier has any meaning (that is, is it a sign?)

21  Potter, 2003, s 5.
22  Potter, 2003, s 4: “In fact, signification necessarily relies on the construction of a metaphysics that disguises the 

arbitrariness of its own processes”
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I tolkandet av någon annans tecken, måste vi förhålla oss skeptiska till kulturella imperativ 

som åberopar konventioner som stänger ute alternativa meningar eller som för in mening 

på ett sådant sätt att talarens röst tas ifrån henne.23

Potter utgår från att endast individen själv känner till skadans mening, och kan översätta och erbjuda 

en förståelse av skadan. Den mening som ska avtäckas i Potters analys skiljer sig på så sätt från den 

mening Kokalari och Berzoff tillskriver självskada. Även Potters mening och tolkning är möjlig att 

förstå inom ramarna för en hermeneutisk modell, faktiskt i större utsträckning och mer djupgående än 

Kokalaris och Berzoffs. Men redan här bör påpekas att Potter i sökandet efter den dolda meningen inte 

som  Kokalari  och  Berzoff,  önskar  fria  meningen  från  författarens  intentioner.  Tvärtom  är  den 

tolkningsmodell  Potter  förespråkar  inriktad på att  klargöra  vad som kan förstås  vara  ”författarens 

intention med texten”. 

Potters förhållningssätt till självskada formas kring två frågor. För det första, hur ska vi 

etiskt kunna förhålla oss till en person som skadar sig själv? För det andra, en fråga som både tycks 

föregå samt följa på den första; vad är självskada för någonting? 

Först  sker  mötet  med  självskadan.  Rådvill  och  utan  tillfredsställande  verktyg  eller 

instruktioner frågar Potter efter en etik som kan visa oss som betraktare den väg som försäkrar att vi 

gör rätt.  Med ett riktigt och öppet lyssnande ska den självskadande kvinnan själv sätta ord på det 

tidigare ordlösa. 

Löftet om en vägledande etik formuleras som en aristotelisk dygd och kräver att vi, förutom att känna 

till  det  rätta  och  riktiga  förhållningssättet,  också  känner  igen  de  situationer  i  vilka  dygden  bör 

appliceras. Frågan om hur vi ska förhålla oss till självskada leder in i ett sökande som framskrider 

cirkelartat: För att tänka kring mötet med självskada måste vi redan mött självskada. Förhållningssätt 

och fenomen skiljs åt, fulländade och existerande oberoende av varandra. Självskadan föregår mötet, 

och endast dess mening kan leda oss till att bemöta den rätt. 

2.2 b) Upptagande som ansvarsfull och öppen dialog
I artikeln ”Giving uptake” utvecklar och breddar Potter begreppet ”upptagande” som hon hämtar från 

J.L  Austin.  Potter  vill  i  sin  användning  av  begreppet  ta  hänsyn  till  diskursiva  och  institutionella 

förtryck  samt  introducera  ett  element  av  beslut  i  upptagandeakten-  att  ge  upptagande  är  något 

lyssnaren kan välja att göra eller inte göra.24 Att ta in vad en annan person försöker uttrycka är inte 

detsamma som att ge medhåll till det uttryckta. Potter menar att upptagande handlar om att söka se 

världen såsom den ser ut för den andre, något som kan uppnås genom att förstå skälen den andre har 

för  att  hålla sina trosföreställningar eller  åsikter.25 Upptagandet  liknar här en form av samtal  som 
23  Potter, 2003, s 4: “When interpreting another’s signs, then, we need to be sceptical about cultural imperatives to 

appeal to conventions that close off alternative meanings or that impose meaning in ways that rob the speaker of her 
voice.”

24 Potter, ”Giving uptake”, Social Theory & Practice, hösten 2000, s 1.
25 Ibid., s 3.
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Gadamer  beskriver i  Sanning och metod.  Gadamer  skiljer  det samtal  som syftar  till  samförstånd i 

sakfrågor från det samtal som syftar till att lära känna den andre. Samtalets sakinnehåll rymmer inte 

samtalets mål utan är endast ett verktyg för att lära känna den andres horisont. I samtalet görs den 

andres åsikter begripliga genom att man tar reda på den andres situation och horisont, detta utan att för 

den skull vara överens med henne.26 Med parallellen till Gadamer följer att även Potter ställs inför vad 

Gadamer kallar den egna ståndpunktens oåtkomlighet. När vi gör den andre till objekt, och redan från 

början inberäknar den andres ståndpunkt i det hon vill förmedla, har vi också dragit oss undan och 

försäkrat vår egen ståndpunkts oåtkomlighet. Genom att dra sig ur samförståndets möjlighet har man 

dragit sig undan och står inte själv att träffa.27 

Dispositionen att ge upptagande riktigt definierar Potter som en i dialogen ansvarsfull 

och öppen hållning i  ett  heterogent  och ojämlikt  samhälle.  Värderingar  och motiv  i  det  uttryckta 

respekteras liksom hänsyn tas till aktuella sociopolitiska privilegier.28 Vidare innebär upptagande att vi 

svarar på det uttryckta emotionellt, att vi upplever en rimlig grad av allvar i relation till vad vi hör. 

Potter sammanfattar:

Genom att ge upptagande säger jag: du kan räkna med att jag tar dig på allvar, inte enbart 

utifrån min förståelse av allvar utan även din; du kan förvänta dig att jag behandlar din bild 

av världen, dina krav på mig eller dina rop av smärta eller vrede med respekt- men mer än 

så; det är en emotionell närvaro. Och genom att ta någon annans röst, behov, bekymmer 

och känslor på allvar så indikerar vi för den personen att vi till fullo erkänner henne som 

människa.29 

Den emotionella närvaron Potter nämner kan kopplas till Aristoteles dygdteorier, som hon också utgår 

ifrån när hon formulerar upptagandet som en dygd. Aristoteles dygder är tillstånd eller dispositioner 

hos själen (psyche)  som gör det möjligt för oss att  tänka, känna och handla riktigt.30 Som nämnts 

tidigare  formulerar  Potter  den  moraliska  aspekten  som  en  aristotelisk  dygd,  i  den  mening  att 

tolkningen riktigt utförd är en väl avvägd handling som utförs i riktig utsträckning och i rätt situation. 

Potter  poängterar  att  en  medelvägs  överskridande  eller  otillräckliga  versioner  inte  behöver  vara 

symmetriska  i  den  mening  att  de  befinner  sig  lika  långt  från  ”medelpunkten”,  den  rätt  avvägda 

tolkningen som upptagande.

Ett överdrivet utförande av dygden kan bestå i att vi söker en mening där det helt enkelt 

inte finns någon mening, eller att vi söker en djupare mening än den som i själva verket är närvarande. 
26 H.G. Gadamer, Sanning och metod i urval, Daidalos, Göteborg, 1997, s 151.
27 Ibid. 
28  Potter, ”Giving uptake”, s 8.
29 Ibid.,  s  28:  ”By giving  uptake,  I  say:  you  can  count  on  me to  take  you  seriously  according  to  your  idea  of 

seriousness and not mine alone; you can expect me to treat your picture of the world, or your claims against me, or 
your cries of pain and anger, with respect- but more than that: it's an emotional presence. And by taking the voices, 
needs, concerns, and emotions of another seriously, we indicate to that person that we recognize her full humanity.”

30 Svenaeus, ”Hermeneutics of medicine in the wake of Gadamer”, s 409.
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Vi kan således fela antingen genom att tolka fel eller genom att anta att ett tecken när det inte har det. 31 

Lyckas vi i vår ansats tillämpa dygden innebär det att vår tolkning korresponderar med den andres, 

kommunikationen har således fullföljts. Potters samförstånd mellan kliniker och patient begränsas till 

den gemensamma erfarenheten.

För att förstå patienten bör klinikern förstå hur patienten upplever världen. Genom att 

skaffa djupgående kunskap om patientens erfarenheter och förhållanden till omgivningen liksom till 

sig själv kan klinikern söka sätta sig in i patientens värld. Utifrån patientens perspektiv kan klinikern 

föreställa sig patientens självbild liksom patientens uppfattning av klinikern själv.32 Potter låter sig 

inspireras av Aristoteles suggnômê och tänker sig att vi för att förstå det partikulära och fälla riktiga 

omdömen måste se saker ur den andres perspektiv. Att dela någon annans perspektiv beskrivs som att 

skifta värld för att vara i mer än en värld samtidigt. Liksom en turist på resande fot tar med sig sina 

erfarenheter  hemifrån  tar  klinikern  i  sitt  perspektivskifte  med  sig  sina  kliniska  erfarenheter  och 

professionella kunskap. På så sätt kan hon utifrån patientens perspektiv se mer av patientens värld, 

upptäcka nya saker och kanske förstå djupare än patienten själv. Potter menar att en engagerad och 

djup resa  bottnar  i  hotet  att  gå  vilse  och möjligheten  att  vinna nya  erfarenheter.  Hemmets  roll  i 

resandet är dubbel, resan sker för att lämna hemmet samtidigt som resan hela tiden förhåller sig till 

hemmet. 33

Potter talar i termer av insiders och outsiders och menar att en rätt avvägd kombination 

av  de  båda  perspektiven  kan  främja  en  balanserad  upplevelse  av  patientens  värld.  Att  besöka 

patientens  värld  är  en  metod  som  syftar  till  att  ge  klinikern  en  full  förståelse  av  patientens 

subjektivitet.34 Möjligheten att balansera två perspektiv kommenterar Potter dels med att den binära 

relationen mellan insiders och outsiders är  en konstruktion.  Dels med att  bilden av subjektet  som 

enhetligt och homogent  är en modern konstruktion, som delvis kan ses som ansvarig för klinikers 

problem att  närma sig till exempel patienter som lider av schizofreni.35 Frågan om möjligheten att 

skifta mellan motstridiga perspektiv diskuteras längre fram utifrån Christa Krügers artikel om Potters 

upptagandebegrepp. Vad gäller den enhetliga subjektsförståelsens effekter på möjligheten att sätta sig 

in  i  en  annan  individs  värld  tycks  subjektets  problematik  långt  mer  komplex  än  att  själva 

konstaterande av dess konstruerade konstitution skulle innebära att vi kommer runt det.36 

Förståelsen av insider och outsiderproblematiken kan fördjupas genom att återkoppla 

till Gadamer. Den slutna horisonten är enligt Gadamer en abstraktion, människans historiska rörelse 

31  Potter, “Commodity / body / sign”, s 4.
32 Potter,   ”Moral  tourists  and  world  travelers:  some  epistemological  issues  in  understanding  patients'  worlds”, 

Philosophy, Psychiatry and Psychology, 2004, vol 10, nr 3, s 211. 
33 Ibid, s 214. 
34 Ibid, s 217. 
35 Ibid, s 215.
36Se bland annat Fredrik Svenaeus text ”Spöket i arkivet” i Res Publica, Brutus östlings bokförlag Symposium, 1998, nr 
39 för kommentarer om vad en ytlig förståesle av dekonstruktion kan ge för slags effekter. Se även mitt avsnitt där jag 
återger Derridas kritik av Foucault i utlåtandet: “Maintenant, dire la difficulté, dire la difficulté de dire, ce n'est pas 
encore la surmonter; bien au contraire. “
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karaktäriseras av att hon saknar en direkt och omedelbar positionsbestämning. Horisonten är rörlig och 

vandrar med oss. Vi måste för att försätta oss i någon annans situation redan ha en horisont, men vi 

kan tala om att försätta sig först när vi tar med oss själva in i den andres situation. Den gemensamma 

erfarenhet som hos Potter upptar samförståndets plats, kan bindas till Gadamers övervinnande av den 

egna och den andres partikularitet för att på så vis bättre se den större helhetens rätta proportioner.37 

2.2 c) Infångandet som förutsättning för frigörande
Potter  begränsar  sin  analys  till  att  gälla  självskada  utförd  av  personer  diagnostiserade  med 

personlighetsstörningen borderline. Analysens inskränkning till skärningspunkten mellan självskada 

och diagnosen motiveras  med  att  självskada anses  så  prototypisk  för  personer  med  borderline  att 

diagnosen rättmätigen aktualiseras när helst återkommande självdestruktiva beteenden framkommer.38 

För att formulera ett etiskt förhållningssätt till patienter med borderline menar Potter att 

det  är  nödvändigt  att  först  filosofiskt  problematisera de beteenden som korrelerar  med diagnosen. 

Kliniker måste för att kunna svara på beteenden som är självskadande veta vad självskada är.39 Först 

när beteendet ringats in, kartlagts och begripliggjorts kan ett etiskt förhållningssätt formuleras. 

Bilden av borderlinepatienten är så schablonartad att vi enligt Robert L. Woolfolk även 

då vi inte klart kan definiera störningen, sägs känna igen den så snart vi står inför den.40 Woolfolk 

menar att självskadebeteende konventionellt tolkas som en prototyp för irrationalitet och sjukdom, och 

beskriver vidare borderlinediagnosen som psykiatrins bête noire.41 Woolfolk bedömer borderline vara 

en diagnos som avslöjar lika mycket om behandlaren som om patienten:

Jag skulle anta att det axiologiska svärdet skär i båda riktningarna och att vi, många gånger, 

skulle vilja insistera på att de med borderline personlighetsstörning ställs som ansvariga för 

sitt uppförande, snarare än att betrakta deras beteende som symptom för en störning som är 

urskuldande i största allmänhet.42  

Att Potter i sin vilja att röra sig bortom patologiseringen av självskada fäster sin analys i diagnostiska 

krokar visar på den genomgripande problematik som ligger i ansatsen att förklara självskada genom att 

låta den redan diagnostiserade patienten förklara och motivera sitt  beteende. Kanske återfinns den 

problematiska begränsningen redan i ordningsföljden av de frågor Potter bygger sin analys kring. I sin 

37 Gadamer, Sanning och metod, s 153.
38  “N. N. Potter,  ”Commodity / body/  sign:  Borderline personality disorder and the signification of self-injurious 

behavior”, Philosophy, Psychiatry and Psychology , 2003, vol 10, nr 1, s 2.
39Ibid.: ”To know how to respond to people who are self-injurious, clinicans need to know what it is.” 
40  R. Woolfolk, 2003, “On the Border: Reflections on the Meaning of Self-Injury in Borderline Personality Disorder”, 

Philosophy, Psychiatry and Psychology , s 29.
41  Ibid.: ”Self-injurious behavior is, when conventionally interpreted, a prototype for irrationality and affliction” 
42 Ibid, s 30: ”I would assume that the axiological sword cuts both ways and that we, in many instances, would want to 

insist that those with BPD be responsible for their conduct, rather than viewing their behavior as symptoms of a 
disorder that is broadly exculpatory.” 

46



ansats förklarar Potter att vi för att veta hur vi ska bemöta patienten först bör skapa en förståelse av 

självskada som fenomen. Men är målet att inta en nyfiken och öppen inställning färgad av frånvaron 

av förutbestämda åsikter och antaganden, vore det rimligare att föreslå en omvänd agenda. 

Gadamer  nämner  i  Sanning  och  metod ”föregripen  fullkomning”  som  styr  all  vår 

förståelse. I tolkandet förväntar vi oss alltid en mening, först när förutsättningen framställs förstår vi. 

Den föregripna fullkomningen rymmer  en formell  förväntan om att  texten uttrycker  sin innebörd, 

liksom den rymmer förväntan om att det som sägs är sant. 

När Potter vill låta patienten äga tolkningsföreträde är det med en uttalad tanke om att 

tecken får sin betydelse via relationen till andra tecken, samt att tecken och det betecknade hänger 

samman. Men hur hänger tecken och det betecknade samman med behandlaren som tolkare? Potters 

betonande av relationen mellan det patologiska och förståelsen av en handling blir problematisk då 

hennes analys stannar inom ramarna för det patologiska. 

Om vi med Potter antar att tecken och det betecknade inte är fristående, att det sätt på 

vilket vi betecknar något påverkar det vi söker beteckna, antar vi också att betecknaren – författaren– 

är avgörande i vår tolkning. Kanske når vi här en av de dråpligaste aspekterna i Potters projekt. För att 

ta  det  eventuella  steget  bort  från  patologiseringen  av  självskada  återskapas  självskadan  som 

patologisk. Den självskada Potter önskar avpatologisera är den självskada som är så irrationell,  så 

typisk för borderline att vi varje gång självskada dyker upp känner igen störningen. 

När Woolfolk skriver att självskada vanligen tolkas som en prototyp för irrationalitet 

och  sjukdom visar  han  på det  problematiska  i  att  ställa  upp  ett  förskjutande  och bortstötande  av 

självskada  som  premiss  för  att  befria  självskada  från  dess  karaktärisering  som  irrationell  och 

patologisk.  Potters  väl  utvecklade  skepticism  undanhålls  från  de  diagnostiska  premisser  hennes 

argument vilar på.

När Derrida talar om den omöjliga rättegång Foucault söker få till stånd, talar han om 

ett brott som inte kan beskrivas utan att upprepa det. Det är ett brott som vi i vår erfarenhet av det alla 

står som medskyldiga till. I Derridas ”Cogito et l'histoire de la folie” förvandlas Foucaults beskrivning 

av ett förnuftets brott mot vansinnet till ett nödvändigt och ofrånkomligt våld. Potters vilja att lyssna 

till självskadans mening för att eventuellt avpatologisera den tycks stöta på ett problem som liknar 

Foucaults.  För att  hitta  den handling som ska avpatologiseras måste  Potter först  peka ut den som 

patologisk. I samma ögonblick självskadan antas tala och därmed kvalificera sig som meningsbärande, 

har den motats in i patologins ramar.

Kan vi  finna ett  sätt  att  närma oss självskada utan att  rationalisera och moralisera? 

Woolfolk påpekar att  en fortsättning på Potters projekt skulle vara att  vidare och mer djupgående 

undersöka de axiologiska aspekterna i terapi. Kanske är detta en annan fråga, en undersökning som 

ändå måste ske parallellt med utvecklandet av en förståelse av självskada. Personer med borderline 

utmärks i den utsträckning de utmanar kliniker att ständigt röra sig fram och tillbaka mellan rollen som 

helare  av  symptom och rollen  som professionell  sjukvårdare  som förhandlar  om det  terapeutiska 
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kontraktet.43 Kanske är det därför mot samtalet och dess förutsättningar Potter borde blicka. Självskada 

liksom den diagnos den så nära förknippas med teoretiseras i termer av dysfunktioner och brister i 

representationer (av jaget, andra och relationer) samt emotionell reglering44, punkter som torde kunna 

belysas och bejakas inom ramen för samtalets förutsättningar. 

Borderline  är  en  medicinsk  och  inte  juridisk  term.  Termen  beskriver  brister  och 

avvikelser i subjektets relation till sitt jag och objekt. När Potter till en början målar upp sin filosofiska 

ansats finns diagnosen med i premisserna. Potter skriver:

Vi måste lyssna mer, och på ett särskilt sätt, till borderlinepatienter som självskadar innan 

vi kan känna och tolka, värdera och klassificera de skilda handlingar som vi idag klassar 

som självskada.45 

Potter menar att ifrågasättande av taxonomin inte kan ske förrän vi tittat på symptom, beteenden och 

kriterier som en helhet. För att det ska kunna göras krävs att vi först systematiskt undersökt begrepp 

som självskada, impulsivitet, identitetsstörning och manipulativitet.46  

Men låt säga att Foucaults läsning av Descartes meditationerna är riktig, att Descartes 

inte försätter sig i vad han karaktäriserar som vansinne, demens, av den anledning att ett sådant steg 

skulle diskvalificera subjektet som förmöget att resonera, att rationellt och kontrollerat gå vidare i sina 

meditationer. Låt oss för en stund tänka oss ett test där självskadans status som icke-patolog, som 

rationell och sund, ska iscensättas. I Potters fall finns ingen text med bristande översättning att gräva 

fram begrepps skilda betydelser och nyanser ur. Frågan är huruvida självskada kan bära mening på ett 

sätt som gör att vi kan definiera den som rationell. Men om självskada förstås som ett symptom, och 

analyseras  inom ramen  för  en  diagnos  där  självskada  betraktas  som ett  kriterium,  kan  vi  då  alls 

ifrågasätta det patologiska i symptomet? DSM47 är ett deskriptivt system där borderline förekommer 

som en  typ  av  personlighetsstörning.  Ett  antal  symtomkriterier  utgör  tillsammans  villkor  för  en 

diagnos. Finner man att patienten uppvisar de nödvändiga symptomen dras slutsatsen att diagnosen är 

giltig. Ifrågasättandet av symptomets patologiska karaktär leder in i en återvändsgränd. Att ifrågasätta 

hela taxonomin menar  Potter  skulle kunna leda till  att  vi  riskerar  riva ett  bygge  som kanske inte 

behöver rivas. Som icke-kliniker menar Potter att vi istället bör gå konservativt och försiktigt fram. 

Woolfolk antar att vi ofta skulle vilja insistera på att tillskriva patienten ansvar för sina 

handlingar snarare än att se hennes beteende som symptom på en tvivelaktig diagnos.48 Frågan om 

43  Woolfolk, “On the Border”, s 30.
44 R. Bradley & D. Westen, ”The psychodynamics of borderline personality disorder: a view from developmental 

psychopathology, s 927.
45 Potter, ”Commodity / body / sign”, s 35: ”We need to listen more, and listen in a particular way, to BPD patients 

who self-injure before we can know and interpret and evaluate and classify the various acts that we now count as 
self-injury.”

46 Ibid, s 34.
47  Diagnostic and Statistical  Manual of Mental Disorders, som ges ut av American Psychiatric Assosiation.
48 Woolfolk, s 30.
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ansvar skulle kunna relateras till i vilken grad symptomen beskrivs medicinskt eller juridiskt. Men hur 

bör vi tolka förhållandet mellan de medicinska och juridiska termerna? 

2.2 d) Kroppen som kommunikationsmedel
Frågan kring självskada som akt och beteende samt den självskadande personen hålls inte strikt isär 

utan flyter samman i Potters text. Hon talar om självskadande personer (”self-injurious”), självskada 

(”self injury”), samt självskadande beteende (”self-injurious behaviour”). Följer det av förståelsen av 

en av termerna också att vi förstår de andra? Är en person som skadar sig själv liktydigt med en person 

som  ägnar  sig  åt  självskada?  Med  växlandet  mellan  termerna  uppkommer  frågan  om  huruvida 

självskada endast kan utföras av den självskadande personen. Det vill säga, kan en icke självskadande 

person utföra handlingen självskada? En frågeställning som belyser möjligheten av ett autencitetskrav 

på självskadan; endast den som uppfyller kriterierna för att uppfattas som självskadande kan utföra 

självskada.  Potters väg till  en förståelse av självskada som akt tycks  inbegripa en förförståelse av 

personen som skadar sig själv. 

Frågan om vad som definieras först kan betraktas utifrån den diskussion som Judith 

Butler för i Gender Trouble där homosexualitet problematiseras som handling i relation till förståelsen 

av homosexualitet  som identitet.49 Potter  vill  i  sin syn  på självskada bejaka potentiellt  destruktiva 

aspekter, samtidigt som hon önskar placera självskada i en vidare diskurs av kroppsmodifikationer där 

kroppen används som text.50 Potter föreslår att kroppen, liksom andra “kommunikationsmedel”51 måste 

tolkas och att dess mening varken är given eller oundviklig. 

Kroppens funktion i kommunicerandet av mening problematiseras av Judith Butler när 

hon i ”Det performativa könet” kritiserar Foucaults genealogi. Butler menar att varje teori om den 

kulturellt konstruerade kroppen bör ställa sig avvaktande inför kroppen som något passivt och tidigare 

än diskursen. Kroppen som passivt medium menar Butler framställs som något vars betydelse kommer 

från något yttre utanför och bortom kroppen. Butler menar att Foucault i en mening kan sägas tolka 

kulturella värden som resultat av inskrivande på kroppen. Kroppen som medium för kommunikation 

måste för att skriften ska bära mening själv förstöras, vilket innebär att ”till fullo om- och inskrivas i 

en  sublimerad  värdedomän”.52 Historien  framträder  som  ett  skrivande  verktyg,  kroppen  som  det 

medium  som måste  förgöras  och  transformeras  för  att  kultur  ska  uppstå.  När  Foucault  behåller 

kroppen före inskrivandet av den förutsätter han enligt Butler i själva verket en materialitet tidigare än 

49 Butler problematiserar även frågan om autentiska homosexuella handlingar i Gender Trouble. Samma handling kan 
betraktas  som  autentiskt  homosexuell  eller  icke  beroende  på  om  personen  som utför  handlingen  tillskrivs  en 
heterosexuell eller homosexuell identitet.

50  Potter, “Commodity / body / sign”, s 2.
51  Ibid., Potters formulering är “ [T]he body, like other mediums of communication[---], och kanske är det här värt att 

fundera  kring  vad  det  innebär  för  den  vidare  diskussionen  om  vi  tänker  på  kroppen  som  ett  medel  för 
kommunikation, liksom vore den ett verktyg såsom pennan när vi skriver, eller om vore den som pappret vi skriver 
på.  Mötet  mellan  papper  och  penna,  rakblad  och  hud,  tycks  tala  av  sig  självt,  läkning och  ärrvävnad,  hudens 
följsamhet eller motstånd gör huden till något annat än pappret, mindre förutsägbar och kontrollerad. 

52 J. Butler, ”Det performativa könet” Res Publica, Östlings Bokförlag Symposions teoretiska och litterära tidskrift,  
1997, nr 1-2, s 15.
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formen och betydelsen. 

Kroppen  i  sin  roll  som  teckenbärare  undanhålls  från  problematisering  hos  Potter. 

Kroppens roll begränsas till bärare av tecken, ändå är det som att tecknens mening kan förstås till fullo 

först  när  subjektet  talar.  Kroppens  roll  för  analysen  av  självskada  är  avgörande  då  självskadan 

kännetecknas av att individen fysiskt skadar sig själv: Skär, bränner, sticker, river, klämmer, hugger 

eller på annat sätt tillför sin kropp skada. Kroppens roll är att vara den entitet som tillfogas skada. En 

fråga  Butler  ställer  i  ”Det  performativa  könet”  handlar  i  vilken  utsträckning  kroppens  konturer 

markeras som den självklara och neutrala yta på vilken genusbeteckningar skrivs in.53 Butler frågar 

efter  vad  som  bestämmer  kroppens  likgiltiga  förhållande  till  betydelsebildning,  och  vad  som 

bestämmer  betydelsebildning  som en  akt  utförd  av  ett  transcendent  medvetande.  En fråga  som i 

Potters fall  förbises men vars svar ändå tycks  avgörande för hennes projekt.  Hos Potter  talar inte 

kroppen, istället rör den sig som stum materia vars röst endast kan framkallas i tecknen skrivna av 

något bortom kroppen; det fristående subjektet. 

2.2 e) Självskadans strävan efter förståelse
När det gäller att som behandlare tolka självskada så tycks det som att detta sker i två steg, först måste 

behandlaren avgöra huruvida skadan verkligen bär mening, frågan formulerar Potter som “I tolkningen 

av vad jag kallar kroppstecken, så är det första man behöver göra att fråga sig huruvida tecknet har 

någon mening (det vill säga, är det ett tecken?)”.54 Mötet med självskada tycks på så vis bestå dels av 

mötet med skadan så som varande en självskada, dels av själva tolkandet av självskadans art, som 

bärande på mening  eller  inte.  Kanske återspeglas  här den autencitetsproblematik som jag tidigare 

nämnt; självskada är självskada i den utsträckning den implicerar en specifik mening. Frågan är inte 

huruvida skadan bär mening i det avseende att vi uppfattar den och kan förhålla oss till den, snarare är 

det fråga om en avsändares intention, en mening avsedd att kommuniceras, om ett budskap till för att 

dechiffreras.  Här finns den hermeneutiska tolkningsmetoden som vilar  på tanken om en den dold 

mening till för att avbeslöjas.  

Termen hermeneutik har sin historia i den grekiska guden Hermes vars uppgift förutom 

att följa de döda till dödsriket, även att förmedla budskap från gudarna till människan. I förmedlandet 

fanns  förvandlingen  av  det  bortom  det  förståeliga  till  en  form  som  människan  kan  greppa. 

Hermeneutik syftar till den process som bringar en sak eller en situation från att vara oförståelig till 

förståelig.55 

Vi kan möta skadan som tecken, förstå att det är ett tecken, utan att för den skull ha 

tolkat tecknets mening. Det första mötet där tecknets status som tecken fastställs blir en fas i sökandet 

efter dess mening. Vi kan tillskriva tecknet en status som tecken utan att för den skull fylla det med 

53 Ibid.
54  Potter, “Commodity / body / sign”, s 4: “In interpreting what I will call body signifiers, the first thing you need to  

ask is whether the signifier has any meaning (that is, is it a sign?)”
55 F. Svenaeus, ”Hermeneutics of medicine in the wake of Gadamer”, Theoretical Medicine, nr 24, 2003, s 411.
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betydelse. Uppgiften beskrivs av Potter som både terapeutisk och moralisk och består i att finna vad 

”patienten menar,  om något,  med  de  tecken  genom vilka  hon  kommunicerar”.56 Klinikern  ska  i 

samarbete med patienten göra det oförståeliga förståeligt, stöpa det i en form vi kan greppa. Formen 

för förståelsen går via orden, och här påminner klinikerns uppgift om den som tillföll Hermes, som 

tillskrevs vara den som skapade språket.57  Som vore självskadan en avsedd kommunikation utåt- 

avsedd  att  förstås  och  tolkas  av  någon  bortom den  i  handlingen  självskadande  individen,  någon 

bortanför handlingsögonblicket.  

Generellt antas att en person som ägnar sig åt självskada ”försöker säga något” men 

Potter klargör att  antagandet om att  självskada bär mening inte får göras universellt.58 Potters text 

tycks implicera att självskadan sedd som kommunikation begränsas till en kommunikation som riktar 

sig utåt, att önskan till kommunikation med nödvändighet riktar sig till omgivningen. 

Uppfattningen om att personen i fråga försöker säga något tyder på att vi när vi talar 

kan  lyckas  eller  misslyckas  med  detta.  Något  som kan  tyckas  peka  mot  en  tolkning  av  att  talet 

definieras  i  termer  av  kommunikation  utåt,  men  som  eventuellt  får  en  annan  innebörd  om 

kommunikationen ges vikt även för personen som talar. Om även detta tal  kan gå snett  skulle det 

kunna tolkas som ett avsteg från en traditionell subjektsfilosofi då jaget som talar inte är identiskt med 

det  jag  som lyssnar.  Möjligheten  att  självskadans  mening  kan  döljas  även  för  den  självskadande 

individen är förenlig med Potters tankegångar kring outsiders som kan upptäcka omständigheter eller 

meningar som döljs för insidern. Som användare av tecken menar Potter att vi inte alltid vet vad vi 

försöker  kommunicera  eller  varför.  Men  detta  är  för  Potter  inget  skäl  till  att  underlåta  att  ge 

upptagande. Det ligger en fara i att inte lägga vikt vid en kommunikatörs egna förklaringar, i att tänka 

att  vi  vet  mer  om skäl  och  mening  än  hon  själv  gör.  Att  ge  upptagande  är  att  ge  validitet  åt 

kommunikatörens skilda teckensystem.59 Men formuleringen om att försöka säga något skulle också 

kunna tolkas inte utifrån förmågan att höra vad som sägs, utan att faktiskt inte kunna säga det som 

tänks. Som förklaring till att självskada kan sakna mening anger Potter att forskning föreslår att en del 

självskada enbart är respons på fysiologisk stimuli. Hon skriver (min kurs.):

Forskning talar för att en del självskada endast kan vara en respons på fysiologisk stimuli, 

så all självskada har inte mening.60 

Kroppen kan agera, antingen  endast som respons på fysiologisk stimuli, eller på fysiologisk stimuli 

samt med någon form av avsikt eller vilja att kommunicera. Kroppens roll begränsas återigen till en 

56  Potter, “Commodity / body / sign”, s 3: “The task for clinicians is- both a therapeutic and moral one- is to find out 
what, if anything, the patient means by the signs with which she communicates” 

57  F. Svenaeus, Sjukdomens mening, Natur och Kultur, Stockholm, 2003, s 91.
58  Potter, “Commodity / body / sign”, s 5.
59  Ibid., s 10.
60  Ibid., s 5: Research suggests that some self-injury may be merely a response to physiological stimuli, so not all self-

injury has meaning.
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stumhet vars tecken med nödvändighet är meningslösa. 

Kanske  ska  vi  tolka  det  som en  åtskillnad  mellan  avsedd  och  ofrivillig  eller  icke 

intentionell kommunikation. Som tecken på en respons bär skadan mening, vi förstår den och ställs 

inför den. Men även som fysiologisk respons tycks det som att inskränkningen av meningsbegreppet 

blir  problematisk.  På  vilket  sätt  kan ett  beteende tolkat  som enbart  fysiologisk  respons  utestänga 

kommunicerande av mening? Det tycks återigen riktigt att tala om Potters meningsbegrepp som en av 

författaren  avsedd mening.  Analysen  sträcker  sig  efter  författarens  ord  och  avsikt,  samtidigt  som 

greppandet av dennes horisont tillsammans med klinikerns professionella kunskap kan leda till en att 

en djupare förståelse av meningen uppnås. 

Olika  meningar  tillskrivs  om  inte  olika  värde  så  åtminstone  skilda  funktioner, 

patientens mening särskiljs från kroppens mening. Patienten tilldelas i upptagandet sin rättmätiga roll 

som ett (åtminstone tills vidare) kvalificerat subjekt. Med upptagandet som verktyg kan klinikern höra 

och ta emot patientens egna och verkliga mening. Situerat i den terapeutiska kontexten kan klinikerns 

förståelse av självskadan bidra till att samarbetet med patienten utvecklas. Samtidigt som patientens 

egen mening ska bejakas vittnar relationens ramverk om att denna mening när den väl kommunicerats 

inte lämnas därhän. 

Fokuserandet på patientens mening, hennes intention och kanske också motivation till 

handlingen är rimligtvis tänkt att bidra med något som hon själv ska kunna ha nytta av. Upptagandet 

av hennes mening och kanske i viss utsträckning även formulerandet av den lägger grunden för ett 

etiskt bemötande. Den avpatologiserande gesten tycks bestå i rationaliserandet av hennes handlingar 

och  henne själv  som subjekt.  Som ett  rationellt  subjekt  betraktas  hon som meningsskapande och 

därmed som en möjlig och värdig kommunikatör.  Bemött  som ett  rationellt  och medvetet  subjekt 

omvandlas hennes status i den terapeutiska situationen. 

När  tecken skrivs  på  kroppen blir  kroppen en del  av betecknandet,  och Potter  drar 

slutsatsen att den valda formen för betecknande därför är en del av det betecknade.61 Det är tecknet och 

dess bärare som hos Potter ställs till svars, som vi söker tolka och förstå. Tolkningen och tolkaren 

ställs vid sidan av. Som tolkare riktar vi blicken utåt och bort från oss själva mot självskadan. Att det 

betecknande blir en del av det betecknade öppnar ett utrymme i Potters analys där de samexisterar i en 

relation så komplex och levande att gränserna dem emellan luckras upp för att glida bort. Utrymmet 

för spelet mellan tecken och det betecknade får en gestalt full av liv i självskadan. Tecknen förändras i 

hudens olika skiftningar och övergångar, och med tecknen även det betecknade. Kan vi utifrån tanken 

om ett ständigt pågående spel mellan tecken och det betecknade fokusera på ettdera tecknet eller det 

betecknade? Potters analys sluter sig kring tecknet, dess innebörd och symbolik, men lika mycket rör 

sig hennes frågor kring betecknandet. När hon söker ringa in det problematiska med kroppstecken är 

frågan kring patientens val av tecken ständigt närvarande. Patienten beskrivs som både teckenbärare 

och skapare av tecken. Behandlaren uppmanas att överge egna tankar och värderingar kring valet av 

61  Ibid.
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betecknandets form för att ge plats åt själva tecknet. Men det är inte tecknet ensamt som ska tolkas och 

förstås, det är tecknet såsom sett ur patientens ögon. Potter skriver:

Om jag ger en förklaring som svar till ditt “varför”, men du fortsätter söka efter en djupare 

mening, vem av oss ska då bestämma när frågan har besvarats?62

Kanske kan frågan aldrig besvaras i den mening att vi med ett svar skulle nå en slutstation där frågor 

inte längre är meningsfulla. En sådan slutstation skulle innebära att handling, ord och tecken kan låsas 

fast och slutgiltigt besvaras, en tankegång som skulle problematisera Potters användning av Derrida 

som teoretisk utgångspunkt. Enligt Gadamer är en sådan slutstation aldrig slutgiltig, konsensus är ett 

tillfälligt tillstånd och bevaras fram till det att en annan tolkning läggs fram. Men det sökande efter en 

djupare mening som Potter förespråkar utgår från att det finns något att förstå, att det verkligen finns 

något ”där”. En metafysisk tanke vars stöd är oförenligt med användandet av Derrida som teoretisk 

utgångspunkt. 

Potter talar om självskada som kroppstecken, men söker ändå dess betydelse i  talet. 

Tecknen utgör inte en tillräcklig kommunikation, för att förstå deras innebörd behöver vi skaparens 

tolkning och vägledning. Vi vill ha skapelseögonblickets alla delar för att förstå tecknens mening. 

Finns det trots viljan att tänka bortom ursprung, ett sökande efter ett mer sublimt ursprung? Potter talar 

om mening  som  något  aldrig  redan  givet.  Vi  tolkar  tecken  utifrån  en  förståelse  av  världen,  en 

förståelse som enligt Potter ibland behöver sättas i ett slags viloläge för att lämna plats åt patientens 

världsbild,  för  att  på  så  sätt  göra  rättvisa  åt  det  som  förmedlas  och  symboliseras  via  hennes 

kroppsskrift. 

2.3 f) Att lyssna annorlunda
Potter  föreslår  att  patologiseringen  av  självskada  handlar  om kulturell  snarare  än  om individuell 

patologi.63 Avgörande  för  patologiseringen  är  enligt  Potter  huruvida  akten  omges  av  en  social 

förståelse eller ej. Även då ett beteende inte möts av förståelse inom mainstreamkulturen menar Potter 

att  beteendet  inte  patologiseras  om det  möts  av  förståelse  om så  endast  inom en  subkultur.64 Ett 

märkligt påstående betraktat utifrån de ofta nätbaserade grupper som främjar och hyllar den form av 

självskada som allmänt brukar tillskrivas borderlinepatienter.65 

Potter argumenterar för att skilda perspektiv på självskada uppmanar till ett öppnare 

förhållningssätt, och för att ge utrymme åt patientens tolkning, att ”låta henne bära rollen som tolkare” 
66 är  det  inte tillräckligt  att  motta  den andres kommunikation med den konventionella förståelsen. 

62  Ibid.: If I offer an explanation in response to your “why”, but you continue to seek for a deeper meaning which of 
us should decide when the question has been answered?

63  Ibid. s 7.
64  Ibid.
65 Sidor som i mångt och mycket påminner om de mer uppmärksammade internetsidorna ”pro-ana” (pro-anaroxia)och 

”pro-mia” (pro-bulimia) sidorna. 
66  Potter, “Commodity / body / sign”, s 7.
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Istället måste vi försöka förstå ”hur världen ser ut från kommunikatörens position”67   och lära oss ”att 

lyssna annorlunda”.68 

Att lyssna annorlunda skulle kunna liknas vid, eller till och med specificeras med vad 

Gadamer kallar den ”verkningshistoriska medvetandets vakttjänst” och som rymmer den kontrollerade 

process där förståelsens horisontsammansmältning sker; det förgångna inordnas i den egna horisonten 

för att  öppna den för förståelse, en process som sker utan att  den historiska (textens eller här den 

andres) horisont stabiliseras till något främmande.69 

Potter skriver att kliniker saknar språkliga konventioner att stödja sig på då det gäller att 

bevara kommunikatörens integritet i diskursen kring självskada. Avsaknaden av fastställda normer för 

mening och kommunikation är en erfarenhet så skrämmande att vi ofta väljer att falla tillbaka i det 

bekanta istället för att ge utrymme för det främmande och okända. Potter skriver:

I sitt sökande att lyckas ge upptagande riktigt – och genom att hålla öppet snarare än 

stänga för mening – kan en kliniker bli lämnad med en liten gemensam grund utifrån 

vilken hon kan ta emot och förstå den andres kommunikation, och den erfarenheten kan 

vara tämligen förvirrande – till och med skrämmande.70

 

Hos Gadamer beskrivs rädslan och behovet att kontrollera den som det att sätta våra fördomar på spel. 

Vår  uppgift  blir  att  undvika  att  allt  för  hastigt  assimilera  den  horisont  vi  vill  möta  med  våra 

meningsförväntningar.71 Potter poängterar vikten av ”att inte a priori avgöra vad ett givet betecknande 

betyder”72  och föreslår att en kulturell förståelse eller icke-förståelse av en specifik självskadeakt är 

avgörande för huruvida akten bestäms som patologisk eller inte. Därför är det viktigt att inte förhasta 

sig om huruvida en patients agerande är patologiskt eller irrationellt utan att undersöka hennes egna 

tolkningar av och förklaringar till hennes beteende.73  Så är det då ändå en logik som efterfrågas i 

självskadan, en rationalitet som ställs upp som villkor för att välkomnas in i samtal och förståelse. 

Potter hänvisar till Derridas  Grammatology och  Positions när hon söker förtydliga sin förståelse av 

meningstillskrivande:

Det vill säga, tecken får sin mening genom sin relation till andra tecken. I själva verket 

förlitar  sig  betecknande  på  en  metafysiska  konstruktion  som  döljer  processens 

67  Ibid., s 10 “We must try to understand what the world looks like from the communicator’s position”
68  Ibid., s 9: “My point is that the audience is unlikely to learn the meaning of the sign in a given situation unless it 

learns to listen differently”.
69 Ibid., s 154.
70  Potter, “Commodity / body / sign”, s 10: “[---] in trying to give uptake properly- and by holding meanings open 

rather  than closing them off-  a  clinican may be left  with little common ground by which she can receive and 
understand another’s communications, and that experience can be quite disconcerting- frightening, even.” 

71 Gadamer, Sanning och metod, s 153.
72  Potter, “Commodity / body / sign”, s 11: “It is unwise to assume a priori that we know what a given signification 

means.”
73  Ibid., s 11. 
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godtycklighet74. 

Potter hävdar att vi i kommunikation med varandra förlitar oss på meningskonventioner, men att vi 

alltför ofta tänker oss att dessa konventioner är pålitliga. Med dessa tankar om meningstillskrivning 

skriver Potter om hur vi bör förhålla oss till tolkandet av tecken:

I tolkandet av någon annans tecken, måste vi förhålla oss skeptiska till kulturella imperativ 

som åberopar konventioner som stänger ute alternativa meningar eller som för in mening 

på ett sådant sätt att talarens röst tas ifrån henne.75

Denna skeptiska inställning faller väl in på vad som Gadamer skriver om som undvikandet av 

assimilering  av  den  andres  horisont.  Hos  Gadamer  finns  dessutom en  tanke  om  att  den 

horisont vi utgår ifrån alltid är rörlig och står under kontinuerlig påverkan. Den hermeneutiska 

situationen bestäms av våra fördomar, men våra fördomar förändras och sätts på spel, varför 

horisonterna endast är förment slutna. 76

Enligt Potter kan individens egen mening dechiffreras om vi lyssnar noga, fördomsfritt 

och med öppet sinne. Meningen tycks ligga vilande hos patienten i form av kroppstecken. Pulserande 

öppet kött, rykande förkolnad hud och bubblande ärr, alla viskar de fram en mening. Om än tystad av 

otillåtande  diskurser  och  av  samhällelig  förnuftsstyrd  kontroll  finns  rösten  ändå  där,  undertryckt, 

förvisad  och  bannlyst.  Rösten  talar  ständigt  men  bortom och  förbi  ovilliga  öron.  Här  finns  det 

irrationella, det av förnuftet förkastade. Här finns också länken till Foucaults tystade vansinne. 

Likt Foucault hyser Potter en önskan om att befria och tillåta en röst att tala. Genom att 

dechiffrera rösten och öppna upp förnuftet kan den omfamnas och omringas av förnuftet och på så vis 

tillåtas tala fritt, förmedla och befästa sin mening. I ”L’absence d’oeuvre” berättar Foucault om den 

uteslutna och sedan länge glömda röst som med sig bär sanningen om vår kultur. Kanske ser Foucault 

det som att endast den till utanförskap bortstötta kan erfara samhällets exkluderande mekanismer. När 

Potter  skriver  att  den sjukdomsförklarade  individens  röst  skulle  kunna öppna  våra  ögon inför  ett 

samhälleligt sjukdomstillstånd närmar hon sig Foucaults tendens att erkänna det irrationella och sjuka 

som sanningssägare. En likhet som framstår än tydligare när Potter skriver om klinikers möjlighet att 

sätta sig in i patientens värld av mental ohälsa. Då kliniker av yrkesetiska skäl kan begränsas att ”gå in 

i patientens värld” ser Potter en möjlighet att via litteraturen nå sjukdomsupplevelsen. Till exempel 

kan en självbiografi  som behandlar  erfarenheten av schizofreni  öppna upp för kliniker att  gå in i 

sjukdomsvärlden. 

74  Ibid.,  s  4:  “In  fact,  signification  necessarily  relies  on  the  construction  of  a  metaphysics  that  disguises  the 
arbitrariness of its own processes”

75  Ibid.: “When interpreting another’s signs, then, we need to be sceptical about cultural imperatives to appeal to 
conventions that close off alternative meanings or that impose meaning in ways that rob the speaker of her voice.”

76 Gadamer, Sanning och metod, s 154.
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Potters tankar om självbiografins möjligheter implicerar en förståelse av sjukdom som 

ett  genuint alternativt  tillstånd. Hon ser en problematik i  det  faktum att  självbiografier  ofta skrivs 

retroaktivt och först när författaren tillfrisknat. På så vis menar Potter att det är tvivelaktigt huruvida 

rösten i en retrospektiv berättelse verkligen kan sägas tala från sjukdomens värld. Traditionellt förstås 

självbiografin  som  en  rationell  och  reflekterande  berättelse  eller  som  ett  konstruerande  av  det 

normativa  jaget,  en  förståelse  Potter  menar  bör  omvärderas  då  den  inte  kan  appliceras  på  de 

mentalsjuka.77 En berättelse skriven av någon som befinner sig i ett sjukdomstillstånd skulle således 

sakna den rationella och reflekterande karaktären, hennes berättelse skulle inte ingå i skapandet av 

jaget.  Det  traditionella  berättandet  är  exkluderande och diskvalificerar  det  sjuka subjektet.  Potters 

lösning är att öppna upp konventionen för att välkomna den sjuka rösten in i litteraturen och på så vis 

tillåtas  att  tala.  Med  en  öppnare  förståelse  av  självbiografier  kan  sjukdomsvärlden  enligt  Potter 

välkomnas in i förnuftet, utan att för den skull omvandlas till ett rationellt berättande. Med öppnandet 

av  konventionen  kan  det  irrationella  och  sjuka  även  öppnas  upp  för  att  ta  emot  den  rationella 

besökaren.  Potter  menar  att  även om en patients skrivande kanske inte  förstås av läsaren,  så  kan 

läsaren ta del av patientens egen kamp med att begripa sjukdomen.78 

Här finns förnuftets kamp mot vansinnet. Vansinnet figurerar som det irrationella och 

vilda tillstånd som likt ett mörker fångar in de vansinniga i tystnad. Vansinnet är det oartikulerade 

tillstånd som med hjälp av förnuftet kan tämjas och därmed förstås. Den vansinnige kan tala, men som 

vansinnigt subjekt inte mötas då hon i sitt tillstånd saknar förmågan reflektera och rationalisera. Viljan 

att välkomna vansinnet, att öppna förnuftet och avbryta dess tystande och exkluderande kraft påminner 

om Foucaults dröm om ett alternativt och icke-exkluderande förnuft. Genom att modifiera och öppna 

upp förnuftet  kan  den vansinnige åter  kvalificeras  som subjekt  och tillåtas  tala  och förmedla  sin 

mening. 

Möjligheten  att  tolka  Potters  närmande  utifrån  Gadamers  hermeneutik  lockar 

tillsammans  med hennes  Foucaultinspirerade tankar till  att  utforska möjligheten att  läsa  Foucaults 

hantering  av  vansinnet  som hermeneutikinspirerat.  För  visst  ville  även  Foucault  avtäcka  en  dold 

mening, en vilande röst då han i ”L'absence d'oeuvre” sörjer vansinnets förlorade röst som fallit  i 

glömska. 

2.3 g) Självskadan som specifikt vansinne
Potters sökande efter mening kan betraktas som ett sökande efter en specifik mening. Hos Derrida 

finner vi en ovilja att erkänna vansinnet som varande bortom och utanför förnuftet. Följer vi Derrida 

och  betraktar  erfarenheten  som med  nödvändighet  bärande  på  mening  kan  Potters  sökande  efter 

självskadans mening tolkas som ett  sökande bundet och levande i  förnuftet.  Skillnaden mellan ett 

generellt förnuft och specifika förnuft är mer än en första fas som vi kan genomgå för att sedan blicka 

ut över specifika förnuft. Det generella förnuftet omfattar enligt Derrida allt vi erfar; varje tanke och 
77 Potter, ”Moral tourists and worldtravellers”, s 220. 
78 Ibid.

56



varje  ord.  Det  generella  förnuftet  är  ett  slags  redan-där-närvaro,  och  varje  möte  sker  inom dess 

gränser. Ett sådant förnuft påverkar hur vi söker inom det, hur vi rör oss inom specifika förnuft och 

eventuella bortstötta och avsatta vansinnen. 

När Potter menar att vi är skyldiga att lyssna efter meningen i självskada, vill hon ta 

första steget till att avgöra huruvida skadan bär mening. Men som möjlig att erfara bär självskadan 

redan mening,  meningen finns  där  redan i  sitt  iscensättande av tecknen.  När  vi  som Potter,  eller 

Foucault för den delen, gör oss redo att söka efter en hitintills irrationell röst, en erfarenhet som ännu 

inte tillskrivits en förnuftets mening, påpekar Derrida att mening redan är närvarande. Det generella 

förnuftet visar att den röst vi lyssnar efter redan talar. 

Derrida beskriver Foucaults projekt som ett fördömande av gårdagens förnuft och som 

ett försök att frigöra gårdagens vansinne. Även Potter kan i en mening sägas analysera ett gårdagens 

vansinne, hur dagsaktuell självskadan än kan tyckas vara. Patologiseringen av självskadan är något 

hon söker lösa upp,  men det  är  inte själva den patologiserande akten som luckras upp,  utan dess 

objekt. Viss självskada bär enligt Potter mening, en mening som om den fångas upp kan befria dess 

subjekt från sin negativa status som patologisk. I befriandet av den ena självskadan låses den andra in 

med ny kraft. Men en detaljerad beskrivning av den friska självskadan bidrar med nya krafter till att 

patologisera den självskada som hamnar utanför Potters tolkning av meningsbegreppet.    

Kanske följer vi Potters moraliska påbud då vi söker förstå vad  patienten menar, om 

någonting, med de tecken genom vilka hon kommunicerar. I det att vi i det irrationella ändå med 

försiktighet  kan  lyckas  tyda  en  logik  och  lyssna  till  rationalitetens  viskande  röst.  Men  innebär 

kommunicerandet att det i tecknen ligger en dold historia som väntar på att få berättas, som kanske 

berättas först i den stund vi slår oss ned för att lyssna? Tanken på patientens stämma som en slags 

”insider” blir ytterligare ett sätt att komma det patologiska närmare, att ge det en innerligare och mer 

sanningsnära förklaring. Men så länge hon tillåts tala just för att förklara sitt beteende tycks det som 

att hon än en gång fixeras som patologisk, som ett rörligt och talande symptom. 

Potter söker förstå den mening som patienten själv tillskriver sin skada, en mening som 

finns bortom den mening kroppsskadan redan utstrålar. Det rör sig om skilda meningar som tycks 

komplext  sammansvurna  med  varandra.  När  Potter  frågar  efter  patientens  mening  är  det  som att 

tecknen inte själva avslöjar sin mening, patienten förväntas själv sätta ord på sin skada; vi står inför en 

kropps talan via patienten. Ett friskförklarande på villkoret att patienten kan sätta ord på sin handling, 

att hon med ord kan skjuta sin sjukdoms orsak eller ursprung bort från sig själv mot kulturen. Det 

finns något dolt bortom skadan, ett någonting bortom språket som endast kan förmedlas med språket. 

Foucault  ville  i  Vansinnets  historia söka  återvända  till  det  antika  förnuft  som  lät 

hybrisen existera fritt. Med insikt i ett sådant förnuft önskade Foucault redogöra för vansinnets väsen. 

Hans önskan att kunna tala ett språk utan att förutsätta någon seger eller välja sida, är en önskan om att  

möta vansinnet utan förutfattade meningar. Det är ett projekt som tycks ha mycket gemensamt med 

Potters vilja att lyssna utan stöd i traditionella meningskonventioner. Genom att möta patienten med 
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ett sådant lyssnande önskar hon låta skadan framstå i sin egna och därmed sanna betydelse. 

En väg till en förståelse av självskadan skulle kunna vara att undersöka den historia 

som redan  berättas,  som redan  är  berättad  i  det  att  vi  möter  skadan.  Självskadan som fenomen, 

subjektet som skadar subjektet, subjektet som i det ögonblick det skadar blir skadat, och kanske än 

viktigare; blir ett skadat subjekt. I skadan föds självskadan och den självskadande. Subjektet tar form i 

sin  handling,  och i  ögonblicket  föds  det  som två,  offer  och förövare  som implicerande varandra. 

Derrida skriver om cogitot som blir till när det talar och hör sig själv tala, när det talar inför den andre 

som är den själv. Kan vi tala om det generella förnuftet utan att göra det till ett specifikt förnuft? Kan 

vi alls tala om självskada som fenomen utan att moralisera och rationalisera? 

Kanske är  det  här  Derridas  tankar  om ett  generellt  förnuft  kommer  med sitt 

främsta bidrag till diskussionen om självskada. När Derrida talar om Foucaults ansats som det 

mest  förförande  och  samtidigt  det  mest  förödande med  Vansinnets  historia,  är  det  då en 

bristande  insikt  i  problematiken  som  får  det  på  fall,  eller  är  det  ett  fall  som  sker  med 

nödvändighet,  ett  fall  som väntar  varje ansats  att  öppna upp förnuftet  och lyssna efter  ett 

bannlyst vansinne? Derrida skriver att vansinnets talesmän är dess värsta förrädare, ty att tala 

för vansinnet kan inte bidra med annat än att än en gång tränga in det i ett hörn, att dra snaran 

litet tätare. 

Kanske skulle en vansinnets företrädare kunna sägas följa Gadamers goda vilja. 

I  mötet  med ett  tyst  vansinne förlitar  sig Foucault  på att  det ändå finns någonting som är 

betydelsefullt,  något att avtäcka och förstå. Den arkeologiska undersökningen styrs av den 

goda viljan att visa tillit och lyssna förbehållslöst på de fynd som framkommer. Men Derrida 

skulle  vilja  protestera;  fyndet  ligger  inte  färdigt  och  väntar  på  att  bli  funnet.  I 

urskiljningsprocessen skapas fyndet som enhetligt och för att kunna se och förstå måste vi 

forma fyndet genom att beslagta det. Vi måste göra fyndet till fynd, och det gör vi genom att 

avbryta  det,  genom att  beskära  dess  spretande  meningsreferenser  och  skapa  det  som ett. 

Förståelse kan vara en sådan process, ett brott och ett övertagande. Viljan att frigöra någon 

eller något– vansinnet för Foucault, självskadan för Potter, Nietzsche för Heidegger–blir till 

en internering. Likt Heidegger önskade Nietzsches sanna och enda tanke komma till tals, vill 

Potter ge ordet till den självskadande kvinnan. Men i tilldelningen av ordet sker en definition 

av talaren– en utpekande gest som definierar talaren och begränsar hennes möjligheter. Den 

självskadande kvinnan ska tala  som en självskadande kvinna.  Liksom Heidegger  valde ut 

delar av Nietzsche och valde bort andra, måste Potter välja bort de ord som inte är förenliga 

med, eller delaktiga i, bevarandet av den självskadande kvinnan. 
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2.3 Svårigheten att bära två världar 

2.3 a) Krügers invändning
Medan Potter menar att förklaringsteorier inte bör vara den bärande kraften i kommunikationen mellan 

patient  och  behandlare,  framhåller  Christa  Krüger  nödvändigheten  i  att  se  över  olika 

förklaringsmodellers implikationer. Även om upptagande som ideal torde välkomnas av behandlare, 

menar  Krüger att  man i  praktiken ofrånkomligen kommer att  misslyckas  att  leva upp till  idealet.1 

Genom att konkretisera och exemplifiera olika teoriers implikationer vill Krüger visa på de hinder hon 

menar omöjliggör att upptagande kan fullföljas. 

Krüger föreslår bland annat att självskada skulle kunna förklaras som ett  protospråk 

skapat  av  ikoniska  symboler.  Med  sin  indirekta  metaforiska  och  icke-diskursiva  karaktär  är 

protospråkets  krav  på  respons  starkare  än  i  konventionellt  diskursivt  språk.  Kommunikationens 

anspelande karaktär bär även med sig en beskyddande funktion i den utsträckning den skyddar talaren 

från besvikelse.2 Kanske skymtar här även en ansvarsförskjutning jag talar men är också tyst; det är 

snarare mitt tillstånd än jag som ställer krav. 

Krüger föreslår vidare att självskada skulle även kunna tolkas som ett ikonsymboliskt meddelande om 

att personen lider av ett andligt problem. 3 Problemet kan då antas ha formen av en moralisk konflikt 

rörande social missanpassning och kvinnoförtryckande sociala normer.  Genom att  orsaka sig själv 

skada förmänskligar kvinnan sig själv i det att hon förvandlas till en person med kroppsliga problem i 

behov av medicinsk  behandling.  Med rätten till  sådan behandling  uppnår  kvinnan jämlikhet  med 

läkaren och stärker på så vis sin identitet4.  

Som ikonsymboliskt språk skulle självskada kunna signalera ”jag är sjuk (blödande), 

därför ska du ta hand om mig”. Eller på en annan självstärkande nivå: ”Det finns nu inget sätt att 

förneka  att  jag  fullt  ut  är  en  människa  med  en  bekräftad  identitet,  för  jag  kvalificerar  mig  för 

medicinsk vård (att mina sår sys ihop)”.5 Det signalerade meddelandet skulle vidare kunna vara: ”Du, 

den paternalistiska läkaren, som medskyldig till det syndiga nedvärderandet, avhumaniserandet och 

alienerandet av kvinnor, ska sona för detta å samhällets vägnar då jag tvingar dig att stiga ner till min 

nivå och ge mig den vård och respekt jag är värd”6  Krügers menar att läkaren (om än undermedvetet) 

skulle  tvingas  skriva  under  på  motstridiga  åsikter:  ”kvinnor  är  enbart  kroppar”–  som  berättigar 

sonandet, samt ”kvinnor är jämlikar i behov av medicinsk vård”– vilket rättfärdigar behandlingen av 

såren. 

1  C. Krüger, ”Self-Injury, Symbolic Sacrifice/ Self -Assertion Renders Clinicians Helpless”, Philosophy,  
Psychiatry and Psychology : vol.10, Nr 1, mars 2003, s 18.

2  Ibid.
3  Ibid., s 19.
4  Ibid.
5  Ibid.
6  Ibid.

59



De scenarion Krüger lyfter fram visar på det problematiska i att lyssna och ta till sig 

kommunikation som bryter mot egna grundläggande värderingar. Krüger menar att kliniker som inte 

ger upptagande riskerar att förneka och trivialisera patientens andliga och moraliska konflikt och på 

vis  skriva  under  på  samhällets  kvinnoförtryckande  normer,  samtidigt  som  den  förutfattade 

associationen mellan  social  avvikelse  och patologi  bevaras.  Agerar  kliniker  istället  upptagande så 

instämmer  de  i  att  sona  för  samhällets  synder,  och  tillkännager  därmed  sin  ineffektivitet  som 

behandlare.7 Låst i kroppskommunikationen där läkaren företräder en manlig symbolisk ordning är 

patienten oförmögen att förmedla sin moraliska konflikt till läkaren.8 Det finns allt för lite gemensam 

grund att  kommunicera  utifrån,  och då läkaren mottar  kommunikationen som oförståelig förklaras 

patienten vansinnig.

Krüger  analyserar  mötets  komplikationer  med  hjälp  av  begrepp  som  internaliserat 

förtryck och poängterar den problematik som kommer av motstridiga självbilder. Den självskadande 

kvinna använder sin kropp utifrån en patriarkal ordning, samtidigt som hon i användandet av sin kropp 

söker protestera mot den ordning hon rör sig inom. Som skulle den roll den kvinnliga kroppen upptar i 

diskursen utmana sig själv. Skadan både trasar sönder kroppen och helar  den.  På ett  liknande vis 

avtecknas dubbelheten i behandlarens roll ställd inför självskadan. Skadandet av kroppen kan tolkas 

som ett avvisande av den omvårdande inställningen till kroppen, samtidigt som skadan i sin egenskap 

av  just  skada  formulerar  ett  omvårdnadskrav.  Krüger  menar  att  läkaren  kan  uppleva  patientens 

avvisande som en oförtjänt anklagelse och i sin tur anklaga patienten för att använda sig av ett försvar 

i form av projektiv identifikation. Stött av den upplevda anklagelsen står läkaren emot ett manipulativt 

beteende och misslyckas att uppbåda empati, varför upptagande endast ges till läkarens egen tolkning. 

Hade  patienten endast  straffat  sig  själv  kunde  situationen  vara  annorlunda,  men  då 

läkaren i sin ställning som samhällets företrädare straffas menar Krüger att situationen blir en annan. 

Läkaren ger efter för samhällets tradition av att använda syndabockar och i bedömningen av patienten 

diagnostiseras hon som avvikande i det att  hon ägnar sig åt ett tabubelagt självskadande. Kvinnan 

offras i syfte att rena samhället och befria det från framtida försök till liknande kommunikation.9  

2.3 b) Från möjligheten att lyssna till möjligheten att tala
Självskadans  dubbla  rörelse  karaktäriserar  Krügers  kritik  av  upptagande.  I  en 

polariserad  kontext  med  behandlare  och  patient  formuleras  med  självskadan  en  djupgående 

problematik; hur ska vi förstå uttalandet av det outtalbara? Och hur ska vi höra det som inre liksom 

yttre omständigheter hindrar oss från att höra? Krügers tolkningsförslag innebär att självskadan förstås 

kommunicera  en mening till  det egna jaget  eller behandlaren som tredje person.  Men självskadan 

tillskrivs även en mening som snarare vittnar om ett diskursivt förbud, något som kan uttryckas endast 

7  Ibid.
8  Ibid.
9  Ibid.
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i  den  mån  det  inte  kan  uttalas.  Det  är  ett  vittnesmål  om tystande  villkor  snarare  än  om en  inre 

erfarenhet. I problematiseringen av klinikers möjlighet att lyssna till och fånga upp patientens mening 

fokuserar Krüger på betraktarens möte med självskadan. Hypotesen om somatiska besvär, som det 

enda sättet att säga det omöjliga, vilar just på tanken om att uttala det omöjliga, snarare än att uppleva 

det. Det somatiska rör sig på gränsen mellan det som varit omöjligt men som blir möjligt i och med 

teoretiserandet av det som enda befintliga uttryck. Den självskadande individen möter sin handling 

och lockas att förstå den, att begreppsliggöra den för att på så vis kunna lämna den. 

Kanske är det i frågor om jaget, hur vi kan betrakta oss själva som något icke-identiskt 

med det betraktande jaget och hur vi kan förhålla oss till det radikalt annorlunda som en teori om 

”lyssnande” måste starta med. Hur känner jaget igen det andra så som sig självt? Potters analys kretsar 

kring klinikers förmåga att höra vad som sägs och lämnar i en mening patientens förmåga till uttryck 

oproblematiserad. Krügers närmande till lyssnarens möjlighet att ta in det budskap patienten förmedlar 

öppnar  för  frågor  kring  patientens  uttrycksmöjligheter.  De  hinder  som klinikern  ställs  inför  i  sin 

uppgift  att  lyssna,  skulle kunna utvecklas till  att  inbegripa,  om än i  annan form,  också patientens 

förmåga att tala liksom till att själv lyssna. 
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3 Avslutande diskussion—plikten att avstå 
Med talet stiger vi in i förnuftet, bekänner det och finner oss själva. Självskadan tolkad som röst måste 

även den tala inom förnuftet,  den talar med förnuftets röst och känner igen sig själv som en både 

helande och delande kraft. Sett som en röst inifrån förnuftet bär skadan redan mening. Skadan kan inte 

bannlysas  annat  än som ett  specifikt vansinne,  en specifik mening.  Röstens mening finns där den 

uttalas,  den  skapas  inte  först  i  kommunikationen  till  andra,  som något  bortanför  jaget.  Jaget  bär 

mening i handlingen och handlingen i jaget. 

Som språk talar självskadan från gränsen. Men det är en röst som endast kan höras 

genom att fångas. I viljan att höra och begripliggöra självskadan talar Potter om det budskap rösten bär 

med sig. Liksom Foucault, i sin vilja att frigöra en irrationell röst, bidrar till ett infångande av den, 

markerar Potter, genom att omringa och formulera självskadans premisser, budskapets möjligheter och 

omöjligheter. Derridas tankar om det generella förnuftet kan bidra till att vi i analysen av den talande 

rösten  även  blickar  mot  det  lyssnande  örat.  En  analys  som  i  sin  irriterande,  ifrågasättande  och 

kartläggande strategi kan medverka till att tvinga upp erfarenhetsfältet istället för att sluta det

Den upplösning av det patologiska som Potter talar om kan endast iscensättas genom att 

erkänna  varje  patologisering  som  en  låsning.  Där  en  ytlig  förskjutning  eller  omkastning  skulle 

innebära  ett  skifte  i  skuldfrågan,  kan erkännandet  av en mer  djupgående problematik leda till  ett 

förskjutande av det våld patologisering innebär. Ty även om den självskadade individen inte längre 

skulle fördömas som individ i en mer kollektiv skuldfördelning, skulle hon, i utpekandet av kultur 

eller samhälle som sjukdomens källa, tilldelas rollen som symptombärare. En omfördelning som trots 

viljan att bryta upp med en känd ordning ändå skrider fram enligt samma mönster och inom samma 

ramar. 

Även om vi  ger  Derrida  rätt  i  fråga  om det  omöjliga,  och till  och  med  hotfulla,  i 

förhoppningen om att  tänka bortom förnuftet,  lyfter  Foucault  fram både meningsfulla och rimliga 

frågor. Mötet med hyperbolen sker enligt Foucault i ett kontrollerat och i högsta grad rationellt lugn. I 

Descartes ovilja att definiera sig med vansinnet finner Foucault att vansinnet ständigt placeras någon 

annanstans.  Enligt  Foucault  sker  ett  förvisande  av  vansinnet  och  ett  diskvalificerande  av  det 

vansinniga subjektet, och att blunda för detta vore att återupprepa exkluderandet. Den reflekterande 

meditationen påminner om Potters problematisering av självbiografin. Potter menar att vår uppfattning 

om självbiografin måste modifieras för att även inkludera det icke-reflekterande berättandet– för att 

tillåta den sjukes röst att ljuda direkt från vansinnets mörka och mystiska region. På så vis talar den 

vansinnige även hos Potter bortom ett logos, utan förnuft och utan reflektion. Insikten att vi inte kan 

lyssna  till  icke-mening,  att  vi  inte  kan  tala  för  den  utan  att  tala  mot  den,  kan  användas  för  att 

problematisera vad som sker i förståelseakten. Kanske finns här också möjligheten att avpatologisera 

individen och eventuellt förflytta fördömandet till den kultur vi alla är deltagare i. Men skulden är av 

en annan karaktär, den är ofrånkomlig- dess bot ligger inte i dess undvikande utan i erkännandet av 
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den.

Hos Potter befinner sig patienten, som bärare av både tecken och irrationalitet, under 

förvandling. Behandlaren å sin sida står redo att lyssna, att dechiffrera och bringa reda i tecknen för att 

låta  dem  införlivas  i  det  meningsfulla.  Denna  inlemning  och  inordning,  det  vill  säga  –  detta 

upptagande, är enligt Potter en behandlares plikt. Att bringa ordning i sjukdomens icke-reflekterande 

tal är den dygdiges uppgift. Men det är en uppgift som vilar på föreställningen om att sjukdom saknar 

ordning, och i det avseendet avtecknar sig vansinnet som förnuftets i symmetri  förskjutna motsats. 

Trots att sjukdomens främsta kännetecken tycks vara dess irrationalitet, formas mötet med den sjuke 

utifrån sökandet  efter  en dold rationalitet.  Upptagandet drivs av hoppet om en sådan undanskymd 

rationalitet.  Det  svårgripbara  tycks  vara  sjukdomens  frammarsch  och konstitution,  men vad är  då 

egentligen sjukdom? 

Frågan ”vad är  vansinne – och hur  kan vi  få  kunskap om det?”  strukturerar  enligt 

Nikolas Rose psykiatrins omtvistade territorium: viljan till kunskap som ska integrera och befästa det 

vansinniga subjektets existens. Psykiatrin liksom dess kritiker kan i många fall sägas styras och formas 

av samma vilja till kunskap, att lära känna det vansinniga – den första för att bota det, den andra för att 

avfärda patologiseringen av det – men båda för att förstå fenomenet.  

När Potter söker efter en mening som ska befria den självskadades röst, är det en röst 

som ska öppna upp vår horisont, som kan ge oss kunskap om självskadan liksom om den kultur vi 

lever i. Den meningslösa rösten lämnas därhän; den som inte talar och därför inte kan tystas. Den tysta 

självskadan är skadan som blott är respons på fysiologiska stimuli. Det är en skada som inte bär på 

några hemligheter och som därför inte kan dechiffreras. 

Den tysta  rösten talar  inte  och döljer  inget.  Det  är  det  vansinne vi  vet  allt  om,  ett 

vansinne som i sin vägran att  tala förblir förstått  och låst.  Eugène Minkowski,  betraktad som den 

främste  företrädaren  för  det  fenomenologiska  perspektivet  inom psykiatrin  i  Frankrike,  beskriver 

utifrån  ett  patientmöte  sin  upplevelse  av  ett  absolut  låst  vansinne.1 I  mötet  med  en  patient  erfar 

Minkowski att där inte finns mer att erfara. Under det ögonblicket menar Minkowski att han genom att 

beskära sin patient, skiljer honom från sina levande medmänniskor och gör honom till patient. Om den 

känsla av misslyckande och vanmakt som tränger sig på skriver Minkowski:

Allt om honom tycks som vore det projicerat på den diskursiva tankens rationella plan. Det 

ger oss intrycket av orörlighet, av död. Allt djup har försvunnit från hans nuvarande liv 

som  lagts  ut  framför  oss  i  en  enda  nivå,  i  den  precisa  form  av  idéer  vi  kallar 

vanföreställning.  I  närvaro  av  denna  specifika  försvagning  av  hans  liv,  erfar  vi  den 

smärtsamma upplevelsen av att veta allt om honom. Den gemensamma grunden mellan 

medmänniskor har försvunnit.  Patientens psyke är alltför väl förstått.  I detalj  ser vi det 

framför  oss,  likt  en  samling  objekt,  inte  som en  teaterpjäs  bakom vilken  vi  kan  ana 
1 B. Pachoud, ”Reading Minkowski with Husserl”,Philosophy, Psychiatry, and Psychology, The Johns Hopkins 

University Press, 2001, vol 8, nr 4, s 299. 
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gudomliga  krafter.  Patienten,  uppsliten  från  den  gemensamma  grunden  är  inte  längre 

”medmänniska”; han är vansinnig.2

Mötet  med  patienten  är  ett  möte  där  människan  förvandlas  till  närvaro,  det  är  ett  möte  med  det 

betecknade. Patienten är inte längre ett  löfte utan helt  och fullt  närvarande, hennes liv är låst  och 

hennes mening beslutad och fastslagen. 3 I mötet med det fastslagna finns mötet med sjukdomen, med 

ett ödesbestämt väsen som när det tagit över en människa eller ett liv kan berätta mer om människan 

än hon själv;  hon har  blivit  ett.  Det  är  en fastlåsning av människan och hennes  liv,  som liksom 

Foucaults tolkning av meditationerna berättar om ett  diskvalificerande av subjektet. Tolkningen av 

patienten sker i termer av symptom vars sanna innebörd endast kan ges med patologin som mall. Det 

är en mall som med sin språkliga fastlåsning konstitueras kring en närvaro som i förväg bestämmer 

och definierar vad vi är. Att sträcka sig bortom en sådan mall innebär att sträcka sig bortom sökandet 

efter en given och gemensam utgångspunkt, utifrån vilken vi kan diskutera ett etiskt förhållningssätt 

till  patienten.  Ty  en  sådan  etik  vilar  på  en  given  och  förutbestämd  förståelse  av  patienten  som 

människa. 

Det vansinne som i sin specifika skepnad inte kan annat än att  låsas fast,  kan i det 

ögonblick  det  förstås  inte  vara  något  annat  än  just  ett  brott  mot  normen.  Insikten  om att  denna 

förnuftiga  fastlåsning  inte  kommer  från  ett  håll,  ur  en  process  eller  en  relation  är  avgörande. 

Fördömandet av vansinnet sker inte av en tredje, andre eller förste person. Fördömandet eller om vi så 

vill, begripliggörandet av vansinnet, sker i övergången från det generella vansinnet till det specifika 

vansinnet. Självskadan kan vara förståelig, och reduceras till en negativ patologisk företeelse även i 

mötet  mellan  den  självskadande  personen och  självskadan.  Den förstådda handlingen inlemmad  i 

förnuftets tolkningsmönster är inte mer levande, alternativ eller fri för att subjektet själv möter den. 

Potters vidsynthet och försiktighet i sitt närmande till självskadan styrs av en vilja att i 

förväg känna till det möte som ska ske och som därför på ett plan redan skett. Tolkar vi Potters analys 

som ett  hermeneutiskt  närmande  skulle  den  viljan  kunna  förstås  som det  föregripande  som med 

nödvändighet  föregår varje tolkningssituation.  Enligt Gadamer  kan vi aldrig ställa oss utanför den 

hermeneutiska  cirkeln,  varför  vi  inte  fritt  kan  separera  de  villkor  som främjar  respektive  hindrar 

förståelse.  Främjande  liksom  hindrande  fördomar  måste  därför  bearbetas  först  i  själva 

förståelseprocessen. För att textens mening ska kunna framställas måste vi vara medvetna om våra 

2  E. Minkowsky, Lived Time, North Western University Press, Easton 1970, sid. 178: “Everything about him 
seems as if it is projected upon the rational plane of discursive thought. This creates an impression in us 
of immobility, of death. All depth has disappeared from his present life, which is laid out before us, on a 
single level, in the form of precise ideas which we call delusion. In the presence of this particular 
impoverishment of his life, we experience the painful sensation of knowing all about him. The base 
common to our fellow men is missing. The psyche of the patient is too well understood. We see it before 
us in complete detail, as a group of objects, not as a piece of theatre behind which we feel the play of 
divine forces. The patient, uprooted from this common base, no longer has anything of the “fellow man” 
about him; he is insane.”

3  Ibid., s 179.
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fördomar och förutfattade meningar. Jag har hävdat att Potters närmande har mycket gemensamt med 

Gadamers hermeneutik. Men det finns en punkt där Potters analys skiljer sig markant från Gadamers. 

Gadamer  lägger  stor  vikt  vid  den  specifika  hermeneutiska  situationen,  förståelsens  produktiva 

potential och det faktum att hermeneutiken ska tillämpas. Potters uttalade syfte med upptagandet är att 

förstå självskadan, för att sedan utifrån den förståelsen kunna formulera ett etiskt förhållningssätt. Hos 

Potter slås upptagandet som väg till förståelse samman med upptagande som etiskt förhållningssätt. 

Det  etiska  förhållningssätt  Potter  söker  efter  visar  sig  vara  närvarande  redan  i  själva  sökandet; 

upptagandet är målet.

Viljan att veta och förklara följer självskadan i litteraturen. Som uttryck bär självskadan 

med sig  sin irrationalitet  likt  ett  ok,  och dess  karaktär  som defekt  eller  inkompetent  föregår den. 

Antingen  dess  roll  anses  vara  affektregulerande,  dödsföraktande,  kontrollerande  eller 

dissociationsavvärjande så tycks det genomgående vara fallet att självskadan är mer än skadan själv. 

Bortom dess oförmåga att förmedla sig finns en dold eller okänd mening. Tanken på självskadan som 

uttryck för det osägbara följer i självskadans steg oavsett vilken förståelse av hindren som erbjuds. Det 

är  i  viljan att  tillskriva  självskadan en meningsbärande roll  som dess  tematik  binds  till  Foucault, 

Derrida och Gadamer. Tre filosofer som trots sina skilda ståndpunkter alla engagerat sig i frågor kring 

gränser och begränsningar för vad som kan uttryckas.4 

I  Vansinnets historia uttalar  Foucault  viljan att  använda ett  språk utan stöd i  logos. 

Förnuftets språk kan endast beskriva vansinnet ”Que son signalement d’évadée”. Viljan att kunna tala 

om ett ”språk utan stöd i logos” manar Derrida att fråga vem som uttalar möjligheten av ett sådant 

språk, vem det talar till och vem det talar för. Frågor som i allra högsta grad berör viljan att tolka 

självskadan som språk 

I  Den gåtfulla  hälsan återberättar  Gadamer  Camus  skildring  av  en  händelse  på  ett 

mentalsjukhus. Historien handlar om en psykiatriker som på avdelningen passerar en av sina patienter. 

Patienten står vid ett badkar med ett metspö. I förbifarten frågar psykiatrikern om patienten lyckas få 

något napp, varpå patienten obarmhärtigt svarar: ”Idiot, ser du inte ens att det är ett badkar!” Nåväl, 

kommenterar Gadamer, så störd kan den sjukes värld vara, att han där psykiatrikern visar välvilja och 

öppenhet istället ser ignorans. Gadamer finner i historien en skildring av riskerna med att dela en störd 

individs perspektiv- i viljan att dela något, att mötas kring något litet gemensamt, bemöts psykiatrikern 

som vore en sådan vilja tecken på översitteri och ignorans.5 

Camus skildring kan användas för att gestalta den kritik Derrida riktar mot Gadamers 

goda vilja. Det ligger en distansering och ett övergrepp i tron att man så fullkomligt förstått den andre 

att man tillåter sig att agera utifrån vad man fastställt som dennes värld och perspektiv. Betraktad som 

ett sådant kan Camus historia kasta nytt ljus över de förhoppningar Potter hyser inför upptagandet som 

idealt  bemötande.  Att  ge  upptagande till  individens  mening  innebär  inte,  poängterar  Potter,  att  vi 
4 D. Boothroyd, ”To be Hospitable to Madness: Derrida and Foucault Chez Freud”, Journal for cultural research,, vol 

9, nr 1, 1990, s 9. 
5  H-G. Gadamer, Den gåtfulla hälsan, Dualis förlag, Falun 2003, s 73.
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ställer oss bakom dennes värderingar och omdömen, utan att vi tillåter oss betrakta världen så som den 

framstår för henne. Så behärskar vi i upptagandet inte bara vår egen värld, utan även den andres. Potter 

talar om fördomar och stängda meningshorisonter när hon förespråkar att tolkningsföreträde bör ges 

till  patientens  egen  mening,  men  individens  möte  med  skadan  lämnas  därhän,  hennes  horisonter 

lämnas oproblematiserade, som stod hon i direkt kontakt med skadans väsen. Som vore det faktum att 

det är hennes eget kött som öppnats tillräckligt för att tänka bortom fastslagna normer och värderingar. 

Väljer vi att betrakta självskada som ett inre samtal patienten för, bör behandlarens roll bestå i att söka 

ändra det samtalet till att bli mindre destruktivt. Men att lyssna till ett sådant samtal i syfte att finna en 

kod  som  är  till  för  att  behandlaren  ska  kunna  avkoda  patientens  kommunikation  innebär  ett 

missförstånd om behandlarens roll. Ett sådant lyssnande lägger alltför stort fokus på behandlarens roll 

i  självskadan,  och med en sådan strategi  lyssnar  man inte  tillräckligt.  I  sökandet  efter  svar kring 

självskadan finner man inte något svar som innebär att sökandet kan avslutas, tvärtom innebär svaren 

sökandets början. 

I mötet med Gadamer frågade Derrida varför förståelse skulle vara att föredra framför 

icke-förståelse. Strävan efter att förstå självskadan är en strävan efter att bemästra den, och att tala för 

den är att tala mot den. Att förstå självskadan skulle innebära att vi iklädde oss patientens vara och 

tillät  oss bestämma hennes förflutna, kontrollera hennes nu och begränsa hennes framtid. Plikten i 

relation till självskada, om det kan sägas finnas någon sådan, borde tvärtemot vad Potter föreslår gälla 

vår skyldighet att ta ett steg tillbaka och avstå från att försöka förstå.
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