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Abstract 

 

The gender theory of Judith Butler is based on both philosophical and psychoanalytic 

notions of the self. Although greatly inspired by both early and contemporary 

psychoanalytic thinking, Butler has also questioned some of its core notions such as the 

meaning of gender complementarity and conceptions of desire. In a dialogue in Studies 

in Gender and Sexuality she discusses these and other theoretical and ethical issues 

with the influential psychoanalyst and gender theorist Jessica Benjamin. The exchange 

is a unique example of an attempt at dialogue and theoretical reflection between a 

prominent contemporary gender theorist and psychoanalyst. It reveals disagreements 

and theoretical difficulties I will show to be directly attributable to radical differences 

between Butler's and Benjamin's conceptions of the self.  In a direct comparison, the 

two perspectives on the self seem to be irreconcilable. Only in reference to a third 

perspective, that of psychoanalyst Donald Winnicott,  emerges a potential possibility of 

congruity. I will describe how Winnicotts conception of the self comprises two 

irreconcilable aspects, and then suggest that one of them has consistently been the 

essential focus of Butler's interest and attention, while the other has remained the main 

focus of Benjamin's. In light of this analysis I will discuss the notion of congruity and 

mention the potential relevance of Butler's philosophy for an expanded understanding 

of Winnicotts conception of the self.  

 



 

 

Innehåll 

Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Jessica Benjamins själv .............................................................................................................. 5 

Dialog ..................................................................................................................................... 5 

Erkännande ............................................................................................................................. 7 

Inklusion ................................................................................................................................. 8 

Judith Butlers själv ..................................................................................................................... 9 

Begär ....................................................................................................................................... 9 

Exklusion .............................................................................................................................. 12 

Egendom ............................................................................................................................... 15 

Dialogen ................................................................................................................................... 17 

Bakgrund .............................................................................................................................. 17 

Butlers kritik ......................................................................................................................... 18 

Benjamins svar ..................................................................................................................... 22 

Ett tredje perspektiv: Donald Winnicotts själv ........................................................................ 25 

Kommunikation och isolering .............................................................................................. 25 

Lyssnande och liv ................................................................................................................. 26 

Symbolisering och samhälle ................................................................................................. 29 

Avslutning ................................................................................................................................ 30 

Referenser ................................................................................................................................. 33 

 
 

 

 



1 

 

Inledning 

Att översiktligt beskriva relationen mellan modern genusvetenskap och psykoanalytisk teori 

är en tvetydig uppgift. Å ena sidan inrymmer psykoanalysen flera framträdande feministiska 

tänkare, ofta influerade av antik och modern filosofi, medan genusvetenskapen har teoretiska 

rötter i såväl psykoanalyen som filosofin. Å andra sidan förefaller det aktiva utbyte som idag 

sker mellan dem vara begränsat och litteratur på området är sällsynt. En diskussion mellan 

psykoanalytikern Jessica Benjamin och genusteoretikern Judith Butler i tidsskriften Studies in 

Gender and Sexualities utgör ett intressant undantag. Dialogen förs huvudsakligen i de 

filosofiska skärningspunkterna mellan disciplinerna och förmedlas i två artiklar, en där Butler 

kritiskt granskar Benjamins intersubjektivitetsteorier och en där Benjamin bemöter kritiken.  

Butlers genus- och queerteorier fick stort genomslag under 1990-talet inom 

genusvetenskapen, andra vetenskaper och även utanför akademiska kretsar. Hennes teorier 

bygger på influenser från filosofer som G.W.F Hegel, Jacques Derrida och Michel Foucault, 

samt psykoanalytiker som Sigmund Freud, Melanie Klein och Jacques Lacan. Hon har också 

tagit intryck av Jessica Benjamin. Butler skriver i den ovan nämnda dialogen: "We have 

Jessica Benjamin to thank for beginning the most important dialogue on gender and sexuality 

we have at the interstices of philosophy and psychoanalysis" (Butler 2000: 289). Benjamins 

intersubjektiva och feministiska teorier har varit starkt bidragande till utvecklingen av den 

moderna relationella psykoanalysen som har vunnit stort inflytande under de senaste 

decennierna, särskilt i USA men även i Europa. Benjamin utgår, likt Butler, i stor utsträckning 

ifrån Hegels filosofi, i synnerhet hans herre-och-slav-dialektik. En annan mycket viktig 

influens i Benjamins tänkande är psykoanalytikern D.W. Winnicott, vars teorier jag kommer 

att beskriva mer ingående senare, och då specifikt i relation till dialogen mellan Benjamin och 

Butler. Benjamins teorier refereras även frekvent i samband med diskussioner kring 

kön/genus i svenska psykoanalytiska och psykoterapeutiska tidskrifter.  

Jag vill här undersöka om dialogen mellan Butler och Benjamin är klargörande: om den 

bidrar till att ömsesidigt belysa eller skapa länkar mellan deras respektive teorier och 

perspektiv. Med utgångspunkt i meningsskiljaktigheterna som framkommer i dialogen vill jag 

ställa frågan om, och i så fall hur, de två perspektiven är teoretiskt och etiskt förenliga med 

varandra. Butler beskrivs vanligen i första hand som genusteoretiker, och Benjamin som 

psykoanalytiker, men den aktuella dialogen handlar inte ytterst eller främst om kön, genus, 

eller psykoanalytisk behandling, utan om vad det är att vara människa. Jag kommer därför att 

centrera min jämförelse och analys till frågan om självet, som den teoretiska grundval på 



2 

 

vilken de två olika perspektiven vilar. Enbart utifrån Butlers och Benjamins teoretisering av 

självets ontologi kan innebörden hos andra begrepp som förekommer i dialogen begripas och 

beskrivas. Det är också genom diskussionen kring självet som de potentiella filosofiska 

vinningarna av en noggrannare undersökning av Butlers och Benjamins teorier framträder 

särskilt tydligt. I de filosofiska skärningspunkter där den psykoanalytiska erfarenheten och 

den moderna genusvetenskapliga förståelsen av människans vara möter varandra finns stora, 

filosofiskt outforskade, kunskapsområden. Jag kan inom ramen den här uppsatsen enbart 

antyda vilka dessa kunskapsområden exempelvis skulle kunna tänkas vara; det är min 

förhoppning att de kommer att identifieras och undersökas närmare, noggrannare och mer 

systematiskt i framtiden. Syftet med denna uppsats är sammanfattningsvis: att undersöka om 

Butlers och Benjamins perspektiv på självets ontologi är teoretiskt och etiskt förenliga.  

Utöver de rent filosofiska poängerna med att fråga sig hur dessa betydelsefulla teorier 

om människan och subjektiviteten förhåller sig till varandra är ämnet nämligen angeläget 

även av andra skäl. Dels är det önskvärt att praktiserande psykologer och 

psykoanalytiker/psykoterapeuter har goda kunskaper kring identitets-, könsidentitets- och 

sexualitetsbildning. Psykoanalysen har förvisso redan omfattade teorier kring dessa, men kan 

det perspektiv på människan som Butler förmedlar tillföra något till förståelsen av dem? 

Oavsett svaret på den frågan kan det vara relevant för den som idag arbetar med 

mellanmänskliga relationer att ha en viss förståelse av det genusvetenskapliga perspektiv som 

Butler representerar, eftersom det i stor utsträckning har influerat och influerar 

humanvetenskapen, samhällsdebatten och många människors förståelse och utlevelse av 

identitet, kön/genus och sexualitet. I och med skrivandet av den här uppsatsen vill jag som 

psykodynamiskt utbildad psykolog undersöka ett ämne som jag uppfattar som både angeläget 

och aktuellt, men ännu så länge mycket bristfälligt utforskat.   

Dialogen mellan Benjamin och Butler (2000) handlar om individualitet, relationalitet 

och sexualitet. Huvudsakligen använder de sig i sin argumentation av samma filosofiska och 

psykoanalytiska ord (som exempelvis: självet, subjektet, den Andre/andre, den tredje, 

erkännande, splitting, narcissism och så vidare), men ofta kommer de till skilda slutsatser 

kring ordens djupare innebörd och relation till varandra. Jag kommer att förtydliga hur deras 

skilda sätt att använda orden i hög grad kan förstås utifrån fundamentala och genomgripande 

skillnader i deras olika förståelse av självet. Medan Benjamin framställer självet som en 

avgränsad enhet som kan innehålla eller inte innehålla, äga eller inte äga egenskaper, 

upplevelser, känslor, tankar och så vidare, utmärks Butlers själv snarare av dess brist på 

tydliga avgränsningar och av dess oförmåga att innehålla eller äga. Självet är för Butler 
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istället konstituerat av sin relation till och sitt existentiella beroende av andra, som i sin tur 

även de är beroende av andra. Butler (2000: 288) skriver att självet från början är delat (split), 

främmande för och utanför sig självt. Enbart genom den andre finner självet sig självt, men då 

i en form som har transformerats av mötet med den andre. Synen på självet får även betydelse 

för etiken. För Benjamin utvecklas självet när det förmår att äga och ta ansvar för sina egna 

inre tillstånd, och uppfatta den andre som fristående från, och utanför, självet. För Butler 

utvecklas självet när det förmår att stå ut med sitt existentiella beroende av andra och klarar 

av att inte uppleva sig självt eller andra som egendom.  

Självet eller jaget är ett välutforskat tema inom den västerländska filosofin. Frågan om 

dess vara och betydelse för det som inte är självet, eller det som är utanför självet, har 

aktualiserats av filosofer med vitt skilda inriktningar och utifrån olika perspektiv och syften. 

Den har, mer eller mindre direkt, diskuterats inom den antika filosofin, av analytiskt 

orienterade filosofer (i synnerhet av dem som ägnar sig åt den så kallade medvetandefilosofin) 

och inom kontinentalfilosofin, många gånger som en utgångspunkt för vidare reflexion kring 

andra filosofiska frågor. Även inom genusvetenskapen har självet genomgående varit ett 

centralt tema. Feministiska teoretiker har diskuterat det i relation till 'kvinnlighet' och 

'manlighet' samt 'kvinnor' och 'män'. Simone de Beauvoir beskrev i Det andra könet ingående 

hur 'kvinnan', genom samhällelig socialisering, framstår som och upplever sig själv i första 

hand som en könad varelse, medan könet för 'mannen' istället framstår och upplevs som 

sekundärt i förhållande till hans (universella) mänskliga vara (de Beauvoir 2002).  

Psykoanalytiska feministiska teoretiker, exempelvis Irigaray, har vidare ifrågasatt subjektets 

universalitet och neutralitet och visat på dess implicita maskulinitet, samt undersökt det 

'kvinnligas' möjligheter att komma till uttryck, i språket, samhället och kulturen (Gyler 2010, 

Irigaray 1994). Poststrukturalistiskt inriktade teoretiker, däribland Butler, har i sin tur 

problematiserat förståelsen av självet och identiteten som essentiella eller statiska fenomen. 

De har visat hur identiteter kontinuerligt skapas och återskapas inom ramen för simultant 

möjliggörande och begränsande makstrukturer. I denna uppsats begränsar jag min diskussion 

till Benjamins och Butlers teorier om självet och beskriver andra filosofers eller 

psykoanalytikers perspektiv enbart i den mån jag uppfattar att de på ett avgörande sätt bidrar 

till förståelsen av dem, och till att föra min diskussion framåt.  

Jag kommer att visa att frågan om teoriernas förenlighet inte låter sig besvaras på ett 

entydigt sätt. I den aktuella dialogen framkommer visserligen motsägelser och begreppsliga 

svårigheter som kan förstås utifrån genomgripande skillnader mellan Butlers och Benjamins 

respektive syn på självet och andra begrepp som exempelvis mening, subjekt och begär. Detta 
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antyder förstås att teorierna verkligen är oförenliga. Men dialogen innefattar även 

erfarenhetsbaserade och intuitiva argument vilkas betydelse för förenligheten är mycket mer 

svårtolkad, men inte desto mindre betydelsefull. Min analys av skillnaderna mellan Benjamins 

och Butlers syn på självet, i synnerhet dem som framkommer genom menings-

skiljaktigheterna i den direkta dialogen mellan dem, väcker följdfrågor (eller kanske snarare 

förfrågor) så som: Utifrån vad är teorierna förenliga? Utifrån avsikt? Mening/betydelse? 

Intuition? Och utifrån vems eller vilket perspektiv är de förenliga? Utifrån Benjamins? 

Butlers? Ett tredje (och i så fall vilket, eller vems)? Utifrån mitt? Frågan om förenlighet får 

säkerligen mycket olika svar beroende på vilka av dessa aspekter, och vilka kombinationer av 

dem, som utgör utgångspunkt för analysen. Jag kan omöjligen inom ramen för den här 

uppsatsen, på ett tillräckligt uttömmande och meningsfullt sätt analysera dialogen utifrån flera 

av dessa aspekter. Jag har istället valt ut ett tredje perspektiv som jag uppfattar belyser 

dialogen på ett särskilt intressant sätt.  

Donald W. Winnicott är en av psykoanalysens förgrundsgestalter. Hans teorier har i sin 

helhet influerat psykoanalytiskt tänkande men han är särskilt känd för att ha formulerat vissa 

centrala begrepp som: mellanområdet, övergångsobjekt och det sanna, respektive det falska 

självet. Benjamin har i mycket stor utsträckning influerats av Winnicott, särskilt av de av hans 

teorier som handlar om symbolisering och kommunikation. Hon använder frekvent 

Winnicotts begrepp mellanområdet för att beskriva utvecklingen och betydelsen av dessa 

mänskliga förmågor. Butler, som i sina texter ofta utgår ifrån olika psykoanalytiska teorier, 

refererar såvitt jag vet aldrig till Winnicott. Likväl finns betydande beröringspunkter mellan 

Butlers och Winnicotts teorier om självet och om mellanmänskligt relaterande. Min tolkning 

är att medan Benjamin genomgående har använt sig av, och tänkt utifrån, de av Winnicotts 

teorier som handlar om självets vetande, kommunikativa och symboliserade aspekter, har 

Butlers huvudsakliga intresse istället rört möjliga etiska förhållningssätt till en annan 

dimension av självet, som även den är betydande och mycket framträdande hos Winnicott: 

den isolerade, ovetbara och osymboliserade.  

För Winnicott (1993) var radikalt skilda förhållningssätt till självets olika aspekter inte 

bara möjliga utan nödvändiga för en konstruktiv relation och en lyckad behandling. Det 

symboliserade, vetbara och kommunicerbara, och det osymboliserade, ovetbara och 

ickekommunicerbara är, som Winnicott framställer det i sina beskrivningar av 

psykoanalytiska behandlingar, parallella och huvudsakligen samtidiga fenomen, som likväl 

ställer helt olika (och ofta motsatta) etiska krav på mellanmänskligt beteende. Vid en direkt 

jämförelse av Benjamins och Butlers texter framstår de som såväl teoretiskt som etiskt 
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oförenliga, men belysningen av dem utifrån Winnicotts syn på självet framställer frågan om 

förenlighet på ett annat sätt. Kanske finns inom självet två oförenliga dimensioner, av vilka en 

särskilt har fångat Benjamins uppmärksamhet och intresse, medan en annan genomgående 

har varit i centrum för Butlers.  

Jag kommer att inleda med att beskriva först Benjamins och sedan Butlers teorier om 

självet. Jag har valt att redogöra för de två perspektiven var och en för sig, innan jag jämför 

dem med varandra. Syftet med detta upplägg att ge läsaren möjlighet att göra sig en 

helhetsuppfattning eller helhetsbild av perspektiven, i så stor utsträckning som möjligt i deras 

egen rätt, innan de presenteras utifrån deras relation till varandra. Min förhoppning är att detta 

ska möjliggöra en djupare och mer diversifierad förståelse av de olika teoretiska begrepp som 

förekommer i dialogen, och som kan ha mycket olika innebörd för Benjamins respektive 

Butler, trots att de ofta benämns med samma ord. De olika begreppens fulla innebörd är, som 

jag bedömer det, lättast att förstå utifrån deras relation till de respektive övergripande 

teoretiska perspektiven, och en god förståelse av de teoretiska begreppen är i sin tur 

avgörande för en meningsfull analys av den eventuella förenligheten hos perspektiven. Vidare 

är de olika perspektivens språkliga och formmässiga framställning inte irrelevant för deras 

teoretiska och etiska innehåll vilket gör det svårt att hitta en innehållsmässig struktur och en 

språklig ton, som på ett rättvisande och rättvist sätt, kan återge båda perspektiven.  

Efter presentationen av de två perspektiven kommer jag att analysera dialogen i Studies 

in Gender and Sexualities med särskilt fokus på de skillnader och meningsskiljaktigheter 

kring teori och etik som där framkommer och därefter presentera Benjamins och Butlers 

teorier om självet i relation till Winnicotts teorier. Slutligen kommenterar jag den potentiella 

relevansen av Butlers samlade teorier för en utvidgad förståelse av de ovetbara och icke-

kommunicerande aspekterna av Winnicotts självbegrepp. 

Jessica Benjamins själv 

Dialog 

Jessica Benjamins intersubjektivitetsteorier utgår ifrån hennes erfarenheter som 

psykoanalytiker och analysand. Hon beskriver upplevelsen av självet och den andre som 

simultant uppkomna inom dynamiska relationella utvecklingsprocesser (Benjamin 1988: 33). 

Upplevelsen av att vara en egen avskild person, och den samtidiga upplevelsen av en annan 

person som fullvärdig och avskild från självet, beskrivs av Benjamin som ett 

utvecklingspsykologiskt stadium som kan vara uppfyllt i varierande grad hos olika personer 
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och vid olika tidpunkter. Upplevelsen av självet och den andre sammanfaller även med 

upplevelsen av det tredje. För Benjamin åsyftar detta begrepp ett intersubjektivt utrymme som 

inte helt är självet och inte helt den andre utan en förening av båda dessa. Föreningen kan inte 

vara total eftersom det skulle vara liktydigt med en kollaps av det enskilda subjektet till det 

intersubjektiva. Det intersubjektiva måste uppstå mellan enskilda subjekt och om något av 

subjekten helt och hållet utgörs av att vara föreningen med ett annat, är det subjektet inte 

enskilt.  

Enligt Benjamin (2011) uppstår det intersubjektiva genom dialogen mellan personerna i 

en relation. Dialogen innefattar olika former av kommunikation: verbal och icke-verbal, och 

som kommunikationsbegrepp är det tätt knutet till vad som är, eller snarare, vad som blir 

begripligt och meningsbärande för båda parterna. Här knyter Benjamins teorier an till 

Winnicotts (1993) om uppkomsten av mellanområdet (potential space) mellan subjekt och 

objekt i form av förmågan att symbolisera erfarenheter. Winnicott beskriver den ursprungliga 

uppkomsten av symboliseringsförmågan på följande sätt:  

 

Barnet utvecklar en vag förväntan som har sitt ursprung i ett oformulerat behov. Den till barnets behov 

väl anpassade modern presenterar ett objekt eller utför en handling som möter barnets behov, och därmed 

börjar barnet behöva just det som modern presenterar. På detta sätt vinner barnet tillit till sin förmåga att 

skapa objekt och att skapa den faktiska världen. (Winnicott 1993: 170)  

 

Barnets successivt ökande förmåga till symbolisering växer fram genom moderns tolkningar 

av barnets omedvetna kommunikation. De inre tillstånd som kan få en existens i den 'yttre 

världen' genom att symboliseras kommer, utifrån hur Winnicott beskriver det, utgöra grunden 

för barnets upplevelse av "verkligheten". För Benjamin (2000: 302) innefattar det dialogiska i 

den dyadiska mor-barn-relationen alltid förekomsten av fler än två; dialogen mellan barnet 

och modern implicerar närvaron av andra i modern. Moderns symboliseringsförmåga 

förutsätter att hon har själv redan har relaterat till andra.  

Spädbarnets upplevelse av situationen är initialt, som citatet ovan illustrerar, att det själv 

skapar världen så som den framträder. Detta är för Winnicott ett psykologiskt utvecklingssteg 

som i normalfallet följs av en ökande medvetenhet om den andres avskildhet och självets 

begränsning. Individuationsprocessen sker genom att barnet vid frustration upplever 

aggressiva, hatiska impulser riktade mot modern, av Winnicott benämns detta som barnets 

"destruktion" av modern, och den påföljande insikten om hennes "överlevnad", trots de 

intrapsykiska angreppen. Överlevnad kan här förenklat sägas innebära moderns förmåga att 
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symbolisera barnets aggressiva känslotillstånd utan att bestraffa barnet eller underkasta sig. 

Moderns fortsatta existens och konsistens, trots barnets destruktiva impulser, hjälper barnet att 

upptäcka gränserna mellan barnets (inre) representation av modern och modern som (yttre) 

avskild person (Benjamin 1998).  

Erkännande 

Den psykologiska utvecklingsprocess som beskrivits ovan, från upplevelsen av omnipotens 

till insikten om avskildhet och annanhet, sätter Benjamin (1988) i relation till Hegels 

beskrivning av självets motstridiga behov av totalt oberoende och av erkännande från den 

andre. För att kunna erkännas av den andre krävs det att självet kan uppfatta den andre just 

som en annan, och inte som en förlängning av sig självt.  

 

The need for recognition entails this fundamental paradox: at the very moment of realizing our own 

independence, we are dependent on another to recognize it. At the very moment we come to understand 

the meaning of "I myself", we are forced to see the limitations of that self. (Benjamin 1988: 33)  

 

Oförmåga att uppfatta gränserna mellan självet och den andre kan för Benjamin innebära både 

överskattningar av självets storhet och oberoende, i form av en omnipotent eller dominant 

position, eller i underskattningar av självets storhet och oberoende, vilket utgör en position av 

underkastelse. Dessa båda positioner förstår hon utifrån Hegels beskrivningar av "herren och 

slaven" och deras relation till varandra. Hegel (2008) skriver:  

 

Herren relaterar medelbart till slaven genom det självständiga varat; ty slaven hålls fast vid just detta; 

det är hans boja, från vilken han inte kunde abstrahera i kampen, varigenom han visade sig som 

osjälvständig eftersom han hade sin självständighet i tingheten. Herren är emellertid makten över detta 

vara, ty han visade i kampen att det bara gäller för honom som något negativt; i det att han är makt 

däröver, medan detta vara är makt över den andre, har han i denna slutledning den andre under sig. (s: 

170-1).  

 

"Herren" framstår för sig själv och för den andre (här: "slaven") i termer av intention och 

förverkligande (transcendens), och uppfattar sin makt som fullständig då enbart han existerar i 

dessa termer, medan "slaven" framstår för sig själv och för den andre som tinget: som det som 

enbart existerar ”i sig självt” (immanent) för den andre och inte ”för sig själv” genom 

intentioner. Benjamin uttrycker det förenklat som att "herren" framstår för sig själv och för 

den andre som subjekt, medan "slaven" framstår för sig själv och för den andre som objekt 

(Benjamin 1988: 51-84).  
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Pendlandet mellan ömsesidigt erkännande och dess sammanbrott i destruktivitet i form 

av komplementär omnipotens och underkastelse (herre- eller slavposition/aktivitet eller 

passivitet) utgör ett generellt mänskligt psykiskt funktionssätt. I idealfallet lyckas individen 

upprätthålla en balans i denna pendling, där instanser av sammanbrott i destruktivitet leder 

fram till instanser av ömsesidigt erkännande i ständigt pågående dynamiska relationella 

processer. Men i realiteten är det enligt Benjamin (1988) vanligt att positionerna av 

omnipotens eller underkastelse blir förhärskande och statiska i mellanmänskliga relationer 

och i enskilda individers psyken; självet och den andre ingår i komplementära doer-done-to-

relationer där självet och den andre enbart kan uppfatta varandra i termer av vad de själva inte 

är. En psykoterapeutisk process innebär för Benjamin därför att eftersträva att bryta dessa 

mönster av dominans och underkastelse med moment av ömsesidigt erkännande mellan 

terapeut och klient avseende båda parters respektive subjektivitet. En konstruktiv 

mellanmänsklig relation (eller en positiv terapeutisk process), kännetecknad av förekomsten 

av instanser av ömsesidigt erkännande, leder enligt Benjamin till att självet (för Benjamin 

liktydigt med subjektet) utvecklas och på ett mer verklighetsenligt sätt förmår att veta var 

gränserna går mellan det egna och andra (det vill säga andra subjekt). Genom självets 

exkludering av självaspekter som tidigare introjicerats från omgivningen, samt inkludering av 

självaspekter som tidigare projicerats blir de verkliga skillnaderna mellan självet (den egna 

subjektiviteten) och omvärlden (andras subjektivitet) tydligare liksom självets och omvärldens 

begränsningar. Förbättrad förmåga att veta vad som hör till självet och vad som hör till andra 

ökar i sin tur självets möjligheter att ta ansvar för det egna.  

Inklusion 

I Bonds of Love (1988) analyserar Benjamin strukturell ojämställdhet mellan kvinnor och män 

i termer av rigida positioner av dominans och underkastelse. Benjamin utgår ifrån Freuds 

beskrivning av oidipuskomplexet och frågar sig i vilken mån det bör utgöra modellen för en 

eftersträvansvärd könsidentitets- och sexualitetsutveckling och i vilken utsträckning det 

snarare kan sägas illustrera befintliga hämmande former av könsidentitet och sexualitet. 

Enligt Benjamin är det problematiska med oidipuskomplexet och dess lösning, så som det har 

beskrivits av Freud, att det normaliserar och idealiserar en psykosexuell utveckling som på ett 

alltför genomgripande sätt skiljer mellan kvinnors och mäns personligheter. Vidare 

problematiserar hon Freuds syn på könsidentiteten i relation till begäret. Den fullt utvecklade 

könsidentiteten innefattar enligt Freud, som Benjamin läser honom, det sexuella begäret efter 

det andra könet; att vara kvinnlig innebär att begära det manliga och tvärt om. Som 



9 

 

komplement till Freuds version av oidipuskomplexet har Benjamin utvecklat begreppet 

överinklusivitet. Hon bevarar därigenom idén om könsskillnader, men inkluderar utöver det 

barnets behov, oavsett kön, att identifiera sig med och begära både det kvinnliga och det 

manliga. Det kvinnliga representeras för Benjamin av upplevelser och funktionssätt som 

präglar barnets första levnadsår (till exempel indifferentiering, irrationalitet, beroende) och 

hör samman med den tidiga mor-barn-relationen, medan det manliga representeras av 

upplevelser och funktionssätt som i ökande grad utmärker de senare barndomsåren (så som 

differentiering, rationalitet, oberoende), då faderns relation till barnet enligt Benjamin ökar i 

betydelse. Utöver att analysera relationen mellan kvinnor och män samt flickor och pojkar 

inom ramen för en traditionell kärnfamilj, undersöker Benjamin i Bonds of Love även det 

kvinnligas och det manligas status på en samhällelig nivå. Hon beskriver hur det kvinnliga 

(till exempel: specificitet och omsorg) konsekvent, och inom flertalet olika samhälleliga 

instanser nedvärderas, medan det manliga (neutralitet och generalitet) idealiseras.   

Judith Butlers själv 

Begär 

Butler (2000) beskriver självet som "ex-statiskt". I likhet med Heidegger använder hon sig av 

den etymologiska skriftformen av ordet för att betona betydelsen: att stå utanför sig själv. 

Självets grundläggande ontologi är att vara överlämnat eller utelämnat åt andra, men på ett 

sådant sätt att inte heller de 'har' självet. Butler (2000: 287) utgår här, liksom Benjamin, ifrån 

Hegels (2008) herre-slav-dialektik men betonar, till skillnad från Benjamin, hans 

beskrivningar av hur självet i mötet med den andre "förlorar sig" och blir ett själv det inte 

tidigare var. Att vara ett själv är för Butler att vara relaterad, och att vara relaterad innebär 

alltid självförlust. Mötet med den andre sker på bekostnad av självets självständiga vara, 

samtidigt som självet enbart finns i relation till den andre. Relationer innebär för självet därför 

en ontologiskt nödvändig ambivalens. Hur ambivalensen visar sig, eller inte visar sig, i 

mellanmänsklig kontakt är en etisk fråga med central betydelse för Butlers filosofi som jag 

ska återkomma till senare.  

Detta till synes motstridiga sätt att beskriva självets ontologi blir mer begripligt utifrån 

Butlers referenser till Lacan (1992, 2002), i synnerhet hans framställningar av subjektet som 

en position i ett semantiskt system, och hans framställningar av begäret. Om självets prekära 

vara utifrån Hegel (som Butler läser honom) kan förstås som sammanhörande med dess möte 

med andra, så kan det utifrån Lacans teorier mer specifikt beskrivas som en följd av 
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människans inträde i den symboliska ordningen. Inträdet sammanfaller tidsmässigt i hög grad 

med barnets förmåga att förstå och göra sig förstådd men hjälp av språket, men betecknar för 

Lacan något annat än och utöver detta. Den symboliska ordningen är visserligen i likhet med 

språket strukturerad utifrån logik och abstraktioner men är ett sociokulturellt samhälleligt 

system, snarare än ett rent språkligt. För Lacan är oidipuskomplexet i själva verket ett 

exempel på en symbolisk struktur, den första och mest avgörande som det lilla barnet ställs 

inför. Oidipuskomplexet markerar uppkomsten av subjektet som en sociokulturell och 

språklig position och som radikalt och oåterkalleligt avskiljt från sina första upplevelser och 

strävanden. Barnet förlorar i och med inträdet i den symboliska ordningen sitt ursprungliga 

sätt att varsebli och sin primära, språkligt och symboliskt omedierade, relation till modern och 

till sig själv. Av central betydelse i detta sammanhang är även Lacans (2002) 

begreppsliggörande av fallosen. Lacans fallos är ett komplext begrepp men kan mycket 

förenklat sägas vara barnets upplevelse av (den symboliske) faderns innehav av något som är 

föremål för eller orsak till moderns begär, och som barnet själv saknar. Fallosen är för Lacan 

varken liktydig med penisen eller med språket, men har betydelsemässiga länkar till båda 

(Lacan 2002).  Butler (2000): ifrågasätter denna (om än 'enbart' språkliga eller implicita) 

koppling. För Butler (2011: 3-57) är det symboliska i Lacans teorier alltför starkt knuten till 

det maskulina, medan dess kopplingar till andra identitetsaspekter utelämnas. Jag kommer att 

diskutera Butlers syn på symbolisering i relation till olika identitetsmarkörer närmare under 

rubriken Exklusion.  

Subjektets begär är i Lacans (2002) teorier relaterat till spädbarnets ursprungliga 

uteslutande försymboliska och preverbala tillvaro. Barnet upplever inledningsvis sina behov 

och inre tillstånd spontant och direkt, utan hänsyn till omgivningen. Omgivningen tolkar 

barnets omedvetna kommunikation, exempelvis skrik, andra ljud, rörelser, ansiktsuttryck, 

blickar och så vidare och förmedlar förståelsen tillbaka till barnet med handlingar: till 

exempel att mata/amma barnet, eller med ord: "blev du hungrig nu". Barnet förmår successivt 

i ökande grad att länka samman behoven/de inre tillstånden med omgivningens tolkningar av 

dem och så småningom även att uttrycka dem på ett för omgivningen begripligt och socialt 

acceptabelt sätt. Något av den ursprungliga upplevelsen förblir dock osymboliserad och 

ickekommunicerad. Omgivningens tolkningar, det vill säga symboliska representationer, kan 

omöjligen fånga in och uttrycka barnets upplevda inre tillstånd eller behov i sin helhet. Det 

som blir "kvar" av barnets ursprungliga behov/upplevelse, efter det att dess beteenden har 

symboliserats av omgivningen, det som inte får symbolisk form, benämner Lacan begäret. 
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Begäret riktar sig, som Lacan beskriver det, mot den (symboliske) Andre som är den som 

upplevs kunna tillfredsställa självets begär. Vidare riktar det sig mot den Andres begär.  

Som Butler (1999: 101-118) läser Lacan antyder begäret på ett trängande men indirekt 

sätt existensen av en tillvaro eller ett vara annat än det symboliska/diskursiva; en högst reell, i 

varje stund närvarande och verklig tillvaro, men en som per definition är oåtkomlig med 

symbolisering. Denna självaspekt är enligt Butlers synsätt oåtkomlig såväl för andra, som för 

de aspekter av självet som är språkligt, bildligt, eller på annat sätt, symboliserade. Butler 

benämner den omväxlande, med ett vokabulär och ett tankesätt som lånar från Foucault: det 

icke-diskursiva, eller med ett mer psykoanalytiskt (specifikt främst Julia Kristevas): abjektet. 

Sammanfattningsvis skulle Butlers själv, som jag förstår det, maximalt förenklat kunna 

beskrivas som att det innefattar både en symboliserad/diskursiv dimension: subjektet, och en 

icke-diskursiv/osymboliserad dimension: abjektet, med flytande gränser dem emellan.
1
 

Lacan förstod barnets inträde i den symboliska ordningen utifrån dess upplevelser av 

moderns och faderns positioner i relation till det symboliserade och osymboliserade. För 

Butler däremot är det osymboliserade och symboliserade relaterat inte enbart (eller ens 

nödvändigtvis i första hand) till könsidentitetsbildning utan till identitetsbildning i sig. I och 

med identitetsbildning uppstår, som Butler beskriver det, konstant och kontinuerligt en 

parallell dimension av varat, som per definition är just det som inte kan tänkas, förstås eller 

benämnas inom ramen för språket, kulturen eller samhället; det som vare sig upplevs som 

självet eller som det som är utanför självet. Direkta beskrivningar av vad det icke-diskursiva 

är, eller vad det innefattar, är för Butler definitionsmässigt omöjliga. Det icke-diskursivas 

existens kan för Butler, rent språkligt, enbart påvisas indirekt (om än likväl aldrig på ett 

                                                 
1
 I relation till detta bör det understrykas att Butler själv inte explicit framställer sina teorier på detta sätt. 

Butlers sätt att skriva utmärks främst, som jag uppfattar det, av att hon använder sin teoretiska förståelse till att 

undersöka, analysera och beskriva omvärlden, inte minst omvärlden i form av andra teoretikers texter. Butlers 

teorier, så som de framträder i och genom hennes skrivande, har (i likhet med andra teoretikers som bukar 

benämnas som "postmoderna" som exempelvis Derrida och Foucault) karaktären av att vara medel för 

omvärldsanalys snarare än att vara utsagor om omvärldens beskaffenhet. Föregående mening bör dock förstås 

även utifrån att dessa teoretiker inte nödvändigtvis gör skillnad mellan omvärlden så som den är och omvärlden 

så som den skapas och återskapas i och genom interaktioner, tolkningar, utsagor och så vidare. Detta knyter an 

till komplexa filosofiska frågor som jag inte kan fördjupa mig i här, men jag vill benämna dem och understryka 

att mitt sätt att framställa Butlers teorier syftar till att möjliggöra en jämförelse mellan Benjamins och Butlers 

självbegrepp, möjligen med konsekvensen att Butlers teorier framstår som mer statiska och essentiella än de gör 

i Butlers egna framställningar av dem.  
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uttömmande sätt), genom att brister/sprickor eller inkonsekvenser i det diskursiva 

uppmärksammas, identifieras och visas fram. Nedan ska jag återge hur Butler identifierar och 

visar upp sådana brister i Irigarays tänkande kring kön och begär genom att imitera Irigarays 

eget sätt att tänka och teoretisera kring dessa.  

Exklusion 

Butler undviker vanligen, av filosofiska och etiska skäl som jag ovan kort har benämnt och 

som jag nu ska redogöra för mer ingående, att tala om det som är icke-diskursivt, men i 

Bodies that Matter (2011: 3-27) gör hon ett undantag. Butler skriver att hon gör det med viss 

tvekan och motiverar det bland annat med att texten är ett försök att bemöta kritik som 

framförts mot hennes teorier avseende deras "okroppslighet" eller "immaterialitet". Butler 

beskriver kritiken: "One hears warnings like the following: If everything is discourse, what 

happens to the body? If everything is a text, what about violence and bodily injury? Does 

anything matter for poststructuralism?" (2011: 4). Texten kan dock, som jag förstår den, 

användas för att visa hur Butler generellt förstår det som inte är diskursivt eller symboliserat. 

Vidare är den både formmässigt och innehållsmässigt särskilt intressant då den i båda 

avseendena tydligt illustrerar hur Butler förhåller sig till existensen av det icke-diskursiva. 

Butler utgår ifrån Platon och Irigarays läsningar av honom. Butler beskriver Platons 

begreppsliggörande av kvinnan som behållaren/mottagaren (the receptacle), en varken 

generell eller partikulär existens, och en som följaktligen inte kan benämnas. 

Behållaren/mottagaren är för Platon steril, en sorts grogrund för den existerande 

mänskligheten, men en som själv inte är del av den. Kvinnan är berövad form och 

representerar ett fall/förfall till ren materia. Butler sammanfattar hans position: 

 

Plato clearly wants to disallow the possibility of a resemblance between the masculine and the feminine, 

and he does this through introducing a feminized receptacle that is prohibited from resembling any form. 

Of course, strictly speaking the receptacle can have no ontological status, for ontology is constituted by 

forms, and the receptacle cannot be one. And we cannot speak about that for which there is no ontological 

determination. (Ibid: 17). 

 

Kvinnan är det utan som är utan ontologi, det uteslutna och onämnbara; ett abjekt. Irigaray har 

enligt Butler (Ibid: 3-27) i någon mening accepterat eller tillägnat sig idén om kvinnans brist 

på vara/ontologi. Kvinnan är även för Irigaray det som inte kan tematiseras eller 

begreppsliggöras inom språket och kulturen. Men utifrån detta grundantagande fortsätter 

Irigaray, som Butler beskriver det, sina undersökningar av det diskursiva, med hjälp av det 
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diskursiva (språk), och visar hur det kvinnliga är närvarande i relation till det diskursiva i 

varje stund, som den konsekvent uteslutna möjligheten och som själva fundamentet för dess 

framträdande. Butler konstaterar att Irigaray, i sitt sätt att använda diskursivitet för 

ifrågasättandet av det diskursiva, åstadkommer (med ett vokabulär som även lånar från 

Lacans beskrivningar av fallosen som symbol för det diskursiva och subjektets 

existensvillkor) en reverserad penetration eller en "penetration from elsewhere". På detta sätt 

refuserar Irigaray enligt Butler identifikation med den sterila, orörliga och stumma 

behållaren/mottagaren. Butler ser således både filosofiska och feministiska poänger med 

Irigarays teorier så som performativa handlingar, men också filosofiskt och etiskt 

problematiska konsekvenser av deras postulat. I sin kritik av Irigaray vidhåller Butler delvis 

det problematiska i att med hjälp av språk referera till det icke-diskursiva. Vad innebär det, 

frågar sig Butler i denna text, att postulera att det icke-diskursiva är det kvinnliga, när det 

"kvinnliga" uppenbarligen är ett ord och som sådant diskursivt? Är det möjligt att inträda i det 

diskursiva som det som inte är diskursivt? Och vilka konsekvenser får den kvinnliga 

penetrationen av det manliga för innebörden i begreppen kvinnlighet respektive manlighet? 

Hur kvinnlig är den kvinnliga penetrationen och hur manlig är den manlighet som penetreras? 

Vilka möjligheter till positionering finns, när de möjliga positionerna alltid är två och 

ömsesidigt uteslutande: man/kvinna, subjekt/abjekt, penetrera/penetreras, diskursivitet/icke-

diskursivitet
?
 På detta sätt belyser hon den komplementäritet och dikotomi som genomsyrar 

Irigarays tänkande och visar på dess både motsägelsefulla och potentiellt fixerande 

konsekvenser.  

Med medvetenhet om att nya exkluderingar därmed skapas imiterar Butler (Ibid: 22-25) 

sedan i sin tur Irigaray genom att visa hur det som Irigarays framställning av kvinnligheten 

respektive manligheten kan sägas exkludera som den (inom ramen för diskursen) otänkbara 

möjligheten, är det icke-komplemetära: en kvinnlighet som penetrerar en kvinnlighet, eller en 

kvinnlighet som penetreras av en kvinnlighet. En manlighet som penetreras av en manlighet, 

eller en manlighet som penetrerar en manlighet. En interaktion som inte bygger på radikal 

olikhet och komplementäritet förblir, utifrån detta sätt att förstå Irigarays teorier, den ständigt 

uteslutna möjligheten. Butler återknyter därefter till Platon och påminner om att hans 

konceptualisering av form och begriplighet bygger på exkluderingen inte bara av kvinnor, 

utan också av barn, djur och slavar, där slavar för Platon var alla som inte talade hans språk 

och som därmed av honom uppfattades som begränsade i sin förmåga till rationalitet. Butler 

sammanfattar: 
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There is no singular outside for the Forms require a number of exclusions; they are and replicate 

themselves through what they exclude, through not being the animal, not being the woman, not being the 

slave, whose propriety is purchased through property, national and racial boundary, masculinism, and 

compulsory heterosexuality. (Ibid: 25). 

 

Det icke-diskursiva är för Butler en ständigt närvarande dimension av människans tillvaro 

men alla direkta referenser till det, exempelvis i form av försök att framställa det som det 

kroppsliga, det materiella eller (som Irigaray) det kvinnliga, är problematiska ur ett filosofiskt 

såväl som ur ett etiskt perspektiv. De skapar nya exkluderingar gentemot nya (sub)grupper 

och det ger en felaktig och alldeles för förenklad bild av det icke-diskursiva. Men framförallt 

är dessa 'referenser' problematiska just eftersom att de tycks förmedla en bild eller språklig 

framställning av det osymboliserade/icke-diskursiva, som ju per definition är det som inte kan 

fångas med ord eller bilder. 

Men hur kan eller bör vi då enligt Butler förhålla oss till förekomsten av det 

osymboliserade, om tal/text om det är epistemologiskt såväl som etiskt problematiskt? Min 

förståelse av Butlers texter är att de överlag, i sig själva, kan ses som försök att förhålla sig till 

det osymboliserade/icke-diskursiva. Genom dekonstruktion av normativa strukturer, visar hon 

fram strukturernas specificitet (det vill säga potentiella icke-universalitet), samt de 

exklusionsprocesser som strukturerna medför/innebär gentemot det som (inom ramen för den 

normativa strukturen) förblir obegripligt eller otänkbart: det osymboliserade eller icke-

diskursiva. Detta förhållningssätt är, i min mening, särskilt tydligt i Bodies that Matter. Men 

Butler beskriver även, framförallt i sina senare texter, andra tänkbara förhållningssätt till det 

osymboliserade. Vetskapen om, eller den intuitiva insikten i, förekomsten av det 

osymboliserade: det vill säga det ovetbara, otänkbara och outsägbara inom självet och andra, 

kan även visa sig i form av olika sinnestillstånd eller attityder gentemot självet, den andre och 

relationen mellan dem. Att kortfattat beskriva dessa sinnestillstånd eller attityder är, som jag 

upplever det, en vansklig föresats då det handlar om synnerligen komplexa och teoretiskt och 

språkligt svårfångade fenomen, men jag ska likväl försöka att presentera något av Butlers sätt 

att beskriva dem nedan under rubriken Egendom. För Butler beskriver egendom här en 

specifik inställning till världen som utmärks av oförmågan att uthärda (den ontologiskt 

ofrånkomliga) bristen på full kontakt. Föreställningar om egendom innebär för Butler ett 

förnekade av begärets otillfredsställbarhet och av det osymboliserades existens. Jag ska nu 

försöka återge något av hur Butler beskriver dessa begrepp och sammanhang.  
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Egendom 

I To Sense What is Living in the Other: Hegel's Early Love (2012) gör Butler ett försök att 

undersöka och utskriva vad föreställningar om egendom gör med självet. Butler analyserar här 

en tidig (1797-1798) text av Hegel med titeln "Kärlek" (Love). (Jag kommer fortsättningsvis 

att använda de engelska orden love, loving, eftersom att jag uppfattar svenskans närmaste 

motsvarighet, kärlek, älskande/kärleksfull, i detta sammanhang inte har samma innebörd). 

Butler inleder med meningen "There are not many manifest reasons to think about Hegel and 

love together" (Butler 2012: 4), men visar därefter, steg för steg, att det finns desto fler latenta 

anledningar att göra det. Butler beskriver i denna text två specifika, till varandra starkt 

relaterade, religiöst och samhälleligt sanktionerade sätt att förhålla sig till materialitet och 

kroppslighet: uppoffring (sacrifice) och egendom (property). I båda fallen uppfattas den 

materiella världen som radikalt annan, avskuren och oberoende, statisk, och inherent likgiltig. 

Konsekvensen blir en relation mellan människa och objekt som är, med Butlers vokabulär: 

"precisely not a living union". Objekten eller materien "dör", och människan lever kvar i en 

affektivt laddad relation (a loving relation) till det som är dött.  

Uppoffring är, som ordet antyder, ett begrepp med religiösa förtecken, och hör för 

Butler (utifrån Hegel) samman med föreställningen om en absolut skiljelinje mellan "kropp" 

och "själ", "materia" och "ande", där själ eller ande hör till det eviga (Guds rike), och kropp 

och materia till det förgängliga. Uppdelningen är hierarkisk och kroppens och materiens värde 

framstår som enbart instrumentellt i relation till själens och andens. Den egna kroppen och 

andras kroppar förlorar sitt upplevda egenvärde, till förmån för själens och det efterjordiska 

eviga livets värde. Människan förlorar vad hon aldrig helt kan förlora: sin kropp, och lever 

därefter kvar i en melankolisk relation till det kroppsliga som inkorporerad död materia; hon 

förlorar såväl den levande relationen till sin egen kropp som möjligheten till levande 

relationer till andras kroppar.  

Butlers (2012) beskrivningar av egendom är omfattande och komplexa, men mycket 

tydligt förknippade med bristen på en specifik form av rörlighet som hon uppfattar i Hegels 

texter (i både form och innehåll) och som där benämns "Unruhe", ett ord som 

betydelsemässigt ligger nära svenskans "oro". Begreppet syftar till att beskriva människans 

relation till sin omvärld när hon inte uppfattar den statiskt, som radikalt avskild och 

oberoende; när hon inte relaterar till "döda" objekt utan istället inser och accepterar sitt aktiva 

deltagande i världens framträdande. Den rörliga relationen till omvärlden är för Butler en 

levande relation men också en, i någon mening, orolig relation. Omvärlden framstår som 
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undflyende, ogripbar och alltid på väg. Människan är alltid displacerad och 'försenad' i sin 

kontakt med den, och oförmögen att fullt och slutgiltigt gripa den. Vid ögonblicken och 

platsen för sinnesintrycken och begripligheten har en tid och ett avstånd redan passerat mellan 

människa och värld vilket lämnar henne med en otillfredsställd längtan (ett begär) efter 

kontakt. En längtan som, när den förnekas, kan uttryckas i termer av egendom: föreställningar 

om full kontakt med, och kontroll över, omvärlden (eller avgränsade delar av den). Egendom 

gör enligt Butler att världen framstår som gripbar, begriplig och beständig, men på bekostnad 

av människans levande, rörliga (loving) relation till den. För Butler finns tydliga paralleller 

mellan vad som händer med världen vid egendom och vad som händer med den vid reflexion 

eller filosofi: den bryts ner till segment och bitar, stelnar och kristallieras. Den blir orörlig. Ett 

skeende som är oundvikligt, och oundgängligt för tänkandet i sig, men ett som säger något om 

vad som krävs för att ändå bevara en levande relation till världen. Butler skriver: 

 

There is no one perspective by which the phenomenon of love can be described. If it can be described it is 

only though the shift of perspective, and through some way of grasping, or gathering, those various shifts. 

They imply one another, and it is only by undergoing these various shifts and displacements that we can 

hope to enact and thus to know love itself. (Ibid: 13) 

 

När föreställningar om egendom, för Butler kännetecknade av kontinuitet, beständighet och 

oförgänglighet, dominerar relationen till andra förlorar människan, utifrån Butlers perspektiv, 

något av sin levande, begärande (loving) relation till dem. Det finns, som Butler uttrycker det, 

inget sätt för självet eller den andre att undvika att bli ett "föremål för reflexion" (object of 

reflexion), men det finns likväl en möjlighet att kunna känna av (sense) det som lever i självet 

och den andre i genomlevandet av de skiftningar och transformationer vilka Butler beskriver 

som Unruhe. Den rörliga, levande och begärande (loving) relationen till den andre är en 

manifestation av det som Butler beskriver som Unruhe (och motsatsen till egendom), sorg är 

en annan:  

 

To lose and to mourn requires giving up what we might think we possessed, which means giving up the 

fantasy that possession staves off transience. Sometimes mourning the loss of possession is the 

precondition of love itself, an initial undoing of a phantasm that makes way for something living. This is 

doubtless also why there may well be something enlivening in grief that is precisely the inverse of what is 

deadened by property. (Ibid: 19) 

 

Medan levande begärande relationer för självet handlar om att klara av att genomgå 

transformativa skiftningar och processer, handlar sorg specifikt om att stå ut med att genomgå 
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oönskad transformation, vars fulla betydelse eller omfattning aldrig kan vara känd på förhand.  

Båda innebär för Butler ambivalens, eftersom självet i och med transformationen aldrig 

återvänder till vad det var innan.  

Dialogen 

Bakgrund 

I sin bok Shadow of the Other ägnar Benjamin stort utrymme åt diskussion kring Butlers 

teorier om självet. Hon kritiserar särskilt Butlers abjektionsbegrepp för att vara en radikal och 

irreversibel form av exklusion, som helt och fullt utesluter den andre och försätter den i en 

komplementär doer-done-to-relation (där den andre med nödvändighet enbart kan upplevas 

som det som självet inte är). Vidare menar hon att vad Butlers teorier saknar är ett 

inklusionsbegrepp, en möjlighet för självet att kunna tillägna sig och "äga", såväl som 

förkasta eller utesluta, vissa självaspekter (Ibid: 101-103). Benjamin (Ibid 79-108) beskriver 

även sina egna och Butlers respektive teoretiska positioner avseende självet, identiteten och 

subjektet som tillhörandes två olika, delvis konkurrerande, filosofiska riktningar: den egna till 

Frankfurtskolan, eller den "kritiska teorin" och Butlers till poststrukturalismen eller "fransk 

teori". Som de mest framträdande teoretikerna inom den förstnämnda nämner hon Karl Marx 

och Freud, medan den sistnämnda i Benjamins text främst representeras av Foucault och 

Lacan. Benjamin beskriver i denna bok även hur poststrukturalistiska feminister har kritiserat 

företrädare för den kritiska teorin för deras okritiska användning av subjektet, och hur de har 

ifrågasatt subjektet som allmängiltigt mänskligt begrepp samt visat på dess implicita 

maskulinitet (som har formats genom själva uteslutandet av det feminina). Vidare skriver hon 

att då subjektet ofta framställts som i det närmaste liktydigt med identiteten (bland andra av 

Benjamin själv), har poststrukturalistiska teoretiker sett det som nödvändigt att ifrågasätta 

identitetsbegreppet.  

Detta var något som Butler (1999) tydligt gjorde i Gender Trouble (som utkom första 

gången 1990) i relation till könskategorier. För Butler var syftet med detta dock inte enbart att 

undvika att uttrycka de feministiska strävandena i termer av (maskulin) subjektivitet. En 

annan mycket viktig motivation var, enligt Butler själv, att undvika att i kampen för 

"kvinnors" rättigheter eller jämställdhet exkludera (sub)grupper på grunder av föreställningar 

om exempelvis sexualitet, anatomi eller etnicitet. Vidare visade hon i Gender Trouble hur 

försök att i politiska syften använda sig av identitetskategorier alltid medför en risk att 

identiteterna blir till redskap i händerna på den makt som bekämpas. Butler såg således många 
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anledningar att utforma en genusteori som inte krävde en definition av "kvinnor" eller av 

andra koherenta och stabila identitetskategorier. Detta är en position som hon själv menar att 

hon har nyanserat och delvis frångått i senare texter. Benjamin (1998: 37) identifierar flera 

problematiska konsekvenser av detta sätt att föra den feministiska diskussionen. Den 

allvarligaste av dem är att det begreppsliga upplösandet av kategorin "kvinnor" verkar 

underminera själva incitamentet för feministisk diskussion och kamp; om det inte finns 

"kvinnor", hur kan det då finnas "kvinnoförtryck". Vidare beskriver Benjamin (1998: 104-

105) hur de poststrukturalistiska idéerna om befrielse i form av ickeidentitet och 

diskontinuitet stämmer dåligt överrens med den psykoanalytiska erfarenheten av stabilitetens 

och kontinuitetens betydelse för den psykiska hälsan. 

I dialogen i Studies in Gender and Sexualities från 2000 besvarar Butler kritiken och 

granskar i sin tur Benjamins intersubjektivitetsteorier. Butlers invändningar mot Benjamin är 

många och olikartade. Utöver att framföra rent filosofisk-ontologiska motargument 

ifrågasätter Butler även Benjamins "intuitioner" kring vad som är möjligt i relationer i form 

av ömsesidigt erkännande. I Butlers uppfattning målar Benjamins beskrivningar av 

relationella processer upp en alltför positiv och okomplicerad bild av vad som står på spel i 

mellanmänskliga möten. Butler kritiserar särskilt dem av Benjamins teorier som handlar om 

självets förmåga att inkludera och "äga", och dem som berör mänskliga relationers dyadiska 

respektive triadiska karaktär.  

Butlers kritik 

Butler (2000) inleder sin artikel i Studies in Gender and Sexuality med att översiktligt 

beskriva Benjamins intersubjektivitetsteorier. Hon betonar särskilt Benjamins 

begreppsliggörande av ömsesidigt erkännande mellan två personer som konstituerande för 

konstruktivitet i relationer. Trots att Benjamin konsekvent understryker mänskliga relationers 

oundvikligen konfliktfyllda karaktär menar Butler att hon samtidigt tenderar att beskriva hur 

denna, genom det dyadiska ömsesidiga erkännandet, helt kan övervinnas. Butler skriver: 

 

For Benjamin, humans form psychic relations with Others on the basis of a necessary negation, but not all 

those relations must be destructive. Whereas the psychic response that seeks to master and dispel that 

negation is destructive, that destruction is precisely what needs to be worked through in the process of 

recognition. (Ibid: 273) 

 

Hon frågar sig vidare, i relation till Benjamins syn på konstruktivitet och erkännande, "If it is 

the case that destructiveness can turn into recognition, than it follows that recognition can 
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leave destructiveness behind. Is this true?" (Ibid: 274) Butler kontrasterar denna syn på 

relationalitet mot både Lacans och Hegels beskrivningar av bristen på erkännande eller det 

bristfälliga/misslyckade erkännandet (misrecognition) som en konstant och oundviklig aspekt 

av självets vara. För Butler riskerar Benjamins framställning av det ömsesidiga erkännandet 

att förneka den inherent konfliktfyllda karaktären hos den mänskliga relationaliteten. När 

ömsesidigt erkännande likställs med såväl den/det tredje, det symboliserade (vetbara), det 

intersubjektiva, och med konstruktivitet i relationer, så utelämnas, utifrån Butlers synsätt, en 

avgörande aspekt av mänskligt relaterande som har att göra med självets självförlust i mötet 

med den andre, och den upplevda bristen eller oron/rörligheten i den levande relationen till 

den andre. Butler skriver om Benjamins konstruktiva dyadiska tredje:  

 

This way of approaching the triadic relation is a happy one, but I confess that I am not sure it is finally 

credible or, indeed, desirable. It is indisputably impressive, though, as an act of faith in relationships and, 

specifically, in the therapeutic relationship itself. But as an act of faith, it is difficult to “argue” against. 

(2000: 275). 

 

Utifrån Butlers förståelse av Benjamins konstruktiva, dyadiska tredje, framställs den andre 

personen i dyaden som den som kan tillfredsställa självets begär. Benjamins syn på 

konstruktivitet ryms, som Butler förstår det, helt inom ramen för vad som kan uppnås mellan 

två personer. Detta begreppsliggörande av triaden förnekar enligt Butler både betydelsen av 

verkliga personer utanför dyaden, samt begärets betydelse för självet. Den andre kan inte, i 

Butlers uppfattning, tillfredsställa självets begär. En konstruktiv relation till den andre handlar 

för Butler istället om självets implicita insikt i detta existentiella grundvillkor genom 

upplevelsen av den bristande kontakten i relationen med den andre, samt oförmågan att 

(be)gripa eller ha full vetskap om den andre. Själv som förmår att omfatta denna insikt kan, 

enligt Butlers synsätt, bevara en levande, rörlig och begärande relation till omgivningen och 

till andra. Benjamins beskrivningar av den absoluta konstruktiviteten i det dyadiska 

ömsesidiga erkännandet mellan två subjekt/personer framstår för Butler som såväl relationellt 

naiva som filosofiskt ensidiga:   

 

If relations are primarily dyadic, then I remain at the center of the Other’s desire, and narcissism is, by 

definition, satisfied (...) The dyad is an achievement, not a presupposition. Part of the difficulty of making 

it work is precisely that it is achieved within a psychic horizon that is fundamentally indifferent to it. 

(Ibid: 284) 
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Butler ser även andra problematiska konsekvenser av Benjamins dyadiska framställning av 

det tredje. I Butlers mening framstår den som ett uttryck för en heterosexistisk psykoanalytisk 

föreställning om komplementäritet (först formulerad av Freud men närvarande även hos 

exempelvis Irigaray). För Freud innebar den fullt utvecklade sexualiteten acceptansen av och 

identifikationen med det egna könet (med dess egenskaper, tillgångar och begränsningar) 

samt det sexuella begäret efter det andra könet. Benjamin (1998) har genom sitt 

överinklusivitetsbegrepp försökt att nyansera denna syn på kön och sexualitet genom att 

nedtona könets betydelse för personligheten och de sexuella preferenserna. Men i hennes 

teoretisering av sexualiteten är insikten om könsskillnaden och könskomplementäriteten 

alltjämt ett psykologiskt normalutvecklingssteg genom vilket begäret under en tid 

(motsvarande den oidipala fasen) främst kanaliseras (Benjamin 2000). 

Könskomplementäriteten minskar i betydelse i den (mogne) vuxnes sexualitet men förblir, 

som Benjamin (Ibid: 302) uttrycker det, alltid avgörande för begäret på en mer primitiv nivå 

av psyket. Begäret är alltjämt begäret efter det kompletterande. Kvinnor och män kan (och 

bör) enligt Benjamin (1988) identifiera sig med och begära både kvinnliga och manliga 

egenskaper. Men ett kvinnligt begär som begär det kvinnliga, eller ett manligt som begär det 

manliga, innebär, som Butler (2000: 279-280) läser Benjamin, alltjämt ett förnekande av 

könskomplementäriteten och förblir därför, utifrån det perspektiv som Benjamin förmedlar, 

antingen ett omöjligt eller ett patologiskt begär. Butler ifrågasätter förståelsen av begäret som 

komplementärt. Det begäret begär är för Butler inte i sig det kompletterande, det lika eller det 

olika, utan den (symboliske) Andre och dennes begär, där den Andre varken kan begränsas till 

en specifik person eller ett specifikt kön (Ibid: 277).  Den Andre är istället 'den' som uppfattas 

ha förmåga att uppfatta och erkänna subjektets begär och makt att kunna tillfredsställa det, 

men den Andre kan inte motsvaras av en verklig person, eller personlighets- eller 

identitetsegenskap. Ingen och inget kan tillfredsställa självets begär eller komplettera självets 

existentiella brister. Butler tydliggör begärets likgiltighet inför enskilda personer eller kön 

genom att visa och exemplifiera hur homosexuella passioner kan uttryckas i heterosexuella 

relationer och praktiker, och omvänt, hur heterosexuella passioner kan uttryckas i och genom 

homosexuella relationer. Med hjälp av beskrivningar av sådana situationer illustrerar Butler 

omöjligheten i att avgöra, eller med ord beskriva, vad eller vem som begär vad eller vem. Att 

beskriva dessa mångtydiga relationella praktiker som uppdelade i mer realitetsanpassade och 

mogna aspekter relaterade till heterosexuell passion, respektive narcissistiska, preoidipala 

aspekter relaterade till homosexuell passion, oavsett de inblandades kön (och oavsett 

beskrivarens avsikt), är för Butler oundvikligen moraliserande och patologiserande.  
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Butler bemöter i sin artikel (2000: 286) även den kritik som Benjamin framfört mot 

hennes teorier i Shadow of the Other avseende nödvändigheten av ett inklusionsbegrepp. 

Butler beskriver Benjamins uppfattning att självet enbart genom exklusion och inklusion kan 

få syn på den verklige Andre. När självet kan inkludera framträder den andre inte längre i 

termer av radikal olikhet, det vill säga i relation till självet som det som självet inte är. I denna 

diskussion blir de begreppsliga och definitionsmässiga skillnaderna mellan Benjamins och 

Butlers teorier särskilt framträdande. Butler fångar själv något av detta genom att konstatera 

om Benjamins inklusionsbegrepp att "A metaphorical problem emerges, of course, insofar as 

"inclusion" names the process by which the "external" is recognized" (Ibid: 287). Men hon 

frågar sig i relation till detta även om den till synes begreppsliga eller rent teoretiskt 

definitionsmässiga svårigheten antyder en mer genomgripande och avgörande skillnad i 

hennes egen respektive Benjamins syn på självet.  

Benjamins syn på inklusion innebär, som Butler läser henne, självets förmåga att "äga", 

inte bara sig själv utan även den Andre. Hon frågar sig i relation till detta om det verkligen är 

den (utomstående) Andre som självet "äger" genom den form av inklusion som Benjamin 

beskriver. För Butler är det själva tänkandet kring självet och den andre i termer av egendom, 

som hindrar självet från kontakt med den verkligt (utomstående) Andre. Hon skriver om 

Benjamins syn på den Andre och inklusion: 

 

The Other emerges as external, then, only when it is no longer external. But is the Other "owned" at such 

a moment, or is there a certain dispossesion that takes place that allows the Other to appear to begin with? 

(...) It is precisely the movement beyond the logic of owning and disowning that takes the Other out of the 

narcissistic circuit of the subject. (Ibid: 287) 

 

Butler (ibid: 287) undersöker efter detta inte närmare hur hennes eget abjektionsbegrepp är 

relaterat till Benjamins exklusionsbegrepp. Hon betonar istället åter självets ex-statiska 

ontologi och framhåller även att hennes eget själv inte (likt Benjamins) är liktydigt med 

subjektet. Hon återvänder även till Hegels herre-och-slav-dialektik och påminner om att de 

två självmedvetandenas erkännande av varandra i denna text sker i det ögonblick då de båda 

upptäcker den makt de har att förgöra varandra och därmed även förstöra villkoret för sin 

egen självreflexion. Insikten om de egna existentiella bristerna och det ömsesidiga 

erkännandet sker under fundamental sårbarhet: självets självförlust. Butler beskriver 

erkännandets och egendomens betydelse vid dessa tillfällen:  

 



22 

 

And what recognition does at such a moment is, to be sure, to hold destruction in check. But it also means 

that the self is not its own, that it is given over to the Other in advance of any further relation, but in such 

a way that the Other does not own it either. And the ethical content of its relationship to the Other is to be 

found in this fundamental and reciprocal state of being “given over.” (2000: 287).  

 

Föreställningar om egendom, avskildhet, vetbarhet och existentiellt oberoende, likt dem 

Butler explicit och implicit uppfattar hos Benjamin, är för henne precis vad som tenderar att 

omöjliggöra konstruktiva mellanmänskliga relationer. De är ett förnekande av människans 

fundamentala sårbarhet inför andra och riskerar att förhindra möjligheten av levande, 

begärande [loving] relationer till självet, andra och omvärlden.   

Benjamins svar 

Benjamin (2000: 297-300)) inleder sitt svar till Butler med att konstatera att Butler verkar ha 

missuppfattat hennes beskrivningar av möjligheten av konstruktivitet i relationer. Benjamin 

betonar att hennes uppfattning är att konstruktivitet alltid måste föregås av destruktivitet. Det 

är just "överlevnaden" (med Winnicotts vokabulär) eller övervinnandet av destruktiviteten 

som utgör konstruktivitet. Såväl destruktivitet som konstruktivitet är, i mer sunda/goda 

relationer, tillfälliga tillstånd. I mindre sunda/goda relationer är destruktiviteten förhärskande. 

Det är den dynamiska rörelsen och långsiktiga balansen mellan destruktivitet och 

konstruktivitet som för Benjamin kännetecknar sunda mellanmänskliga relationer. Min egen 

förståelse av argumentationen är här, i likhet med Benjamins, att Butler (åtminstone delvis) 

verkar ha missuppfattat och överskattat Benjamins tro på möjligheten av konstruktivitet i 

relationer. Följande meningar illustrerar, som jag uppfattar det, denna missupfattning hos 

Butler: "If it is the case that destructiveness can turn into recognition, than it follows that 

recognition can leave destructiveness behind. Is this true?" (Ibid: 274) och "For Benjamin, 

humans form psychic relations with Others on the basis of a necessary negation, but not all 

those relations must be destructive." (Butler 2000: 273). Benjamin själv skriver, som ett direkt 

svar på kritiken från Butler avseende hennes (över)tro på relationell konstruktivitet: 

 

Intersubjective relations cannot, of course, be free of destruction. But intersubjective space does not refer 

to all intersubjective relations; it refers to something more specific, derivative of Winnicotts term 

potential space. (2000: 300) 

 

Benjamin diskuterar i sitt svar till Butler även vad hon uppfattar som den mest troliga orsaken 

till missförstånden:  
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I sense that that Butler's contention that I believe in a one-time overcoming of destruction might have to 

do with an unfamiliarity with the clinical context of my remarks. Our exchange is probably evidence of 

the unfortunate gap between the contemporary practice of psychoanalysis and its reception as a theory in 

the humanities. (Ibid: 299) 

 

Benjamin gör därefter ett försök att bemöta Butlers kritik angående egendom genom att 

förtydliga sin egen position avseende självets förmåga att äga. Här blir, som jag uppfattar det, 

istället Benjamins begränsade förståelse av Butlers teorier tydlig. Benjamin skriver: 

 

Butler queries: "But is the Other owned at such a moment, or is there a certain dispossession that takes 

place that allows the Other to appear to begin with? . . . It is precisely the movement beyond the logic of 

owning and disowning that takes the Other out of the narcissistic circuit of the subject.” But, of course! It 

is not the Other that is owned; one’s self is owned and that places the Other outside (dispossesses him). In 

my understanding, it is not the Other that the self must include but the projected part of self. (Ibid: 301) 

 

Men uppfattningen att självet kan, bör eller ska, äga sig självt (eller de projicerade delarna av 

självet) är för Butler, som jag förstår henne, lika problematisk som uppfattningen att det 

skulle kunna äga den andre. Ett själv utmärks för Butler, som vi sett, av dess oförmåga att äga, 

och denna oförmåga är relaterad till självets ex-statiska ontologi. Ett själv som uppfattar sig 

självt eller andra som egendom förnekar, som Butler beskriver det, sitt fundamentala 

existentiella beroende av andra, såväl som sitt självfrämmande och överlämnade vara. Vidare 

omöjliggör en sådan inställning självets levande och begärande relation till sig självt och till 

andra.  

Benjamin uppmärksammar även, liksom Butler, de begreppsliga svårigheter som verkar 

uppkomma i dialogen mellan dem. I citatet nedan diskuterar hon Butlers och hennes egen 

användning av splittingbegreppet.   

 

If the self cannot exist as a separate entity independent of alterity, if such a self is merely a fantasy, what 

does it mean to speak of a self that is always already divided? I would prefer to speak pragmatically of the 

psychic action of splitting—without trying to solve the quandary of how we can be split if we were never 

whole to begin with. (Ibid: 302).  

 

Denna pragmatiska inställning till begrepp och teorier är återkommande i Benjamins kritik av 

Butler. Benjamin menar att de begrepp hon själv använder sig av måste förstås, inte enbart 

utifrån sitt filosofiska innehåll utan även utifrån deras relevans för, och användbarhet i, den 

psykoanalytiska situationen. Därigenom verkar hon även uppfatta Butlers förutsättningar att 

kunna förstå begreppens fulla innebörd som begränsade. Citatet nedan, hämtat ifrån Shadow 



24 

 

of the Other (1998), illustrerar ytterligare ett exempel på denna typ av erfarenhetsbaserade 

argumentation.  

 

Here we may see the limits of the philosophical critique of integration as a false reconciliation, which 

pointed out the normative problem in the psychoanalytic language of unity, coherence, identity. That 

critique does not speak to the concretes - fear, pain, loss - that generally drive disintegration and therefore 

make integration look like a good thing. (Ibid: 104)  

 

En värdering eller analys av Butlers möjligheter och förmåga att förstå psykoanalytiska 

teorier i allmänhet, och Benjamins psykoanalytiska teorier i synnerhet, trots att hon saknar 

klinisk erfarenhet av dem, ligger utanför ramarna för den här uppsatsen. Min egen 

uppfattning, utifrån den begränsade erfarenhet jag har av att bedriva psykoterapi utifrån bland 

andra Benjamins teorier, är att det sannolikt är svårare för den som saknar klinisk erfarenhet 

av deras tillämpning, att förstå vad hon avser att beskriva. Men utifrån det perspektiv på 

mening som Butler (2004a) (i enighet med Derrida) omfattar är det oklart vilken relevans 

detta skulle ha för hennes kritik av Benjamins texter. Utmärkande för Butlers sätt att förstå 

mening är att yttranden kan betyda mer än vad yttraren avsåg. Det Benjamin avsåg att 

förmedla med sina texter är, som jag förstår det, av mindre betydelse för Butler än det som 

hon förmedlar, oavsett intentioner. I relation till detta kan (och bör kanske) frågan även ställas 

vilken betydelse uttolkaren/läsaren har för en texts mening. Resonemanget knyter an till en 

historisk filosofisk diskussion kring tolkning och dekonstruktion som jag inte har möjlighet 

att fördjupa mig i här, men som jag tror kan vara värd att åtminstone benämnas i relation till 

dialogen mellan Benjamin och Butler.  

Utifrån ovanstående kan även den fråga jag formulerade i inledningen, huruvida 

Benjamins och Butlers perspektiv på självet är teoretiskt och etiskt förenliga, kompletteras 

med frågorna: Förenliga utifrån vad? Utifrån avsikt? Mening/betydelse? Erfarenhet och 

intuition? Och förenliga utifrån vilket eller vems perspektiv? Butlers? Benjamins? Ett 

'neutralt'? Ett tredje? Mitt? En utförligare, grundligare och mer systematisk undersökning av 

dialogen utifrån dessa (och liknande) aspekter skulle säkert kunna ge en större och djupare 

förståelse av skillnaderna och meningsskiljaktigheterna som framkommit. Jag har här inte 

utrymme nog att göra en sådan mer grundlig och utförlig analys av förenligheten utifrån olika 

perspektiv och aspekter. Jag vill istället presentera Benjamins och Butlers teorier om självet i 

allmänhet, utifrån de skillnader som framkommit i synnerhet, i relation till Winnicotts 

självbegrepp. Detta tredje perspektiv framställer i min uppfattning dialogen mellan Benjamin 

och Butler på ett särskilt intressant sätt.  
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Ett tredje perspektiv: Donald Winnicotts själv 

Kommunikation och isolering 

Winnicott var aktiv som psykoanalytiker och läkare i London under mitten av förra seklet. 

Han är en av psykoanalysens mest inflytelserika personer, i synnerhet i USA och norra 

Europa (Storbritannien och Norden). Winnicott var ingen filosof och han definierade inte de 

begrepp han använde sig av på ett entydigt och uttömmande sätt. Jag ska här likväl försöka 

beskriva hans självbegrepp, dels utifrån hans egna explicita beskrivningar av självet, och dels 

utifrån hans beskrivningar av hur han förhöll sig till sina patienter under psykoanalytiska 

behandlingar. Utmärkande för Winnicotts teorier är dels begreppet ”mellanområdet” 

(potential space), som jag redan har beskrivit i samband med presentationen av Benjamins 

självbegrepp, och begreppet "det sanna självet".   

Betydelsen av mellanområdet för förståelsen av Benjamins intersubjektivitetsteorier kan 

knappast  överskattas. För Benjamin (1988) är det i och med mellanområdet, förmågan till 

symbolisering, som barnet upptäcker inte bara den Andre, utan även sig självt, som avskild 

och fullvärdig person. Mellanområdet används av Winnicott (1993) för att beteckna 

människans kreativa och lustfyllda relation till omvärlden i allt ifrån ett barns spontana lek, 

konstnärlig aktivitet, en kärleksfull relation eller ett lustfyllt samlag. Benjamins intresse för 

Winnicott har genomgående främst rört hans beskrivningar av självets relaterade, 

uttrycksfulla och kommunikativa dimensioner. Men dessa utgör för Winnicott enbart den ena 

av två likvärdigt betydelsefulla, och i varje stund närvarande, självdimensioner. Den andra 

kan sägas motsvaras av Winnicotts begrepp "det sanna självet". Begreppet kan lätt missförstås 

som en floskel eller en sentimental föreställning om autenticitet, men för Winnicott har det en 

djupare innebörd. Hans egna explicita beskrivningar av begreppet är få och undflyende. 

Nedan citerar jag en av dem: 

 

Det sanna självet uppstår ur livet ur kroppens vävnader och kroppens naturliga funktioner, däribland 

hjärtats slag och andningen. Det är nära förbundet med det vi kallar primärprocessen och reagerar till en 

början inte på yttre stimuli utan är primärt. Det är ingen större mening med att definiera det sanna självet 

annat än i syfte att försöka förstå det falska självet, eftersom det enda det gör är att samla upp alla 

detaljerna i upplevelsen av att vara levande. (Ibid: 330) 

 

I relation till detta citat är det värt att förtydliga innebörden att det sanna självet för Winnicott 

är av avgörande betydelse för en människa: för hennes personlighet, välbefinnande och 

upplevelser av sig själv och verkligheten, men försök att definiera begreppet är meningslösa. 
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Det sanna självet har för Winnicott inga andra egenskaper än att vara det som "samlar upp alla 

detaljerna i upplevelsen av att vara levande". Bristen på ett sant själv är utifrån ovanstående 

bristen på upplevelsen av att vara levande.  

Lyssnande och liv  

Uppsamlandet av detaljerna i upplevelsen av att vara levande är enligt Winnicott (1993) vad 

det sanna självet gör. Vad det är förblir i citatet ovan och, såvitt jag vet, genomgående i 

Winnicotts texter odefinierat. Om försök till uttryckliga definitioner av det sanna självet hos 

Winnicott är sällsynta (eller obefintliga) är beskrivningar av hur han under behandlingar 

förhöll sig till sina patienters sanna själv desto fler. För Winnicott (1993) tycks det etiskt 

eftersträvansvärda sättet att relatera till denna dimension av självet vara ett förhållningssätt 

som snarast kan beskrivas som en lyhörd tystnad. Tystnaden motiveras av omöjligheten i att 

med språk nå denna aspekt av självet; försök till direkta tilltal riskerar istället att bli till 

traumatiska intrång i den andres själv. Det sanna självet kan inte nås verbalt, men 

närvaron/existensen av det kan affirmeras indirekt genom lyhört lyssnande till det som är 

levande i den andre. Lyssnande måste här förstås som intagandet/inkännandet av den andre, 

genom hela upplevelsen av hens person. En kortfattad beskrivning av innebörden i och syftet 

med detta lyssnande är svår att ge, vilket kan förklaras utifrån att det är ett lyssnande till det 

ordlösa, och utifrån att lyssnandet för Winnicott i stor utsträckning kan sägas sammanfalla 

med den psykoanalytiska praktiken i sig. Nedan citerar jag en av hans beskrivningar av hur 

han lyssnar:  

 

Det fodrades en fas där kroppens andning var allt. På så sätt fick patienten förmågan att acceptera 

tillståndet av att icke-veta genom att jag "höll" henne och bevarade en kontinuitet genom min egen 

andning, medan hon släppte efter, gav upp, ingenting visste. Det skulle emellertid inte ha varit till någon 

nytta att jag hade hållit henne, och bevarat min egen livskontinuitet om hon hade varit död. Det som 

gjorde att min insats fungerade var att jag kunde se och höra hur hennes mage rörde sig då hon andades 

(som fågeln) och därmed visste att hon var vid liv. (Ibid: 243) 

 

Parallellerna mellan Winnicotts beskrivningar av det sanna självet och Butlers beskrivningar 

av det som inte är symboliserat/diskursivt är många och tydliga. Liksom Winnicott betonar 

Butler omöjligheten eller meningslösheten i att med ord definiera vad denna självaspekt är. 

Winnicott beskriver hur direkta tilltal till den andres sanna själv, under psykoanalytiska 

behandlingar, riskerar att traumatisera: att kväva personens egna uttrycksmöjligheter och 

omöjliggöra upplevelsen av att vara levande. Butler genomför inga psykoanalytiska 
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behandlingar, men hon har, i och med sin filosofi, visat det oetiska i att tala eller skriva om det 

osymboliserade eller icke-diskursiva (oavsett om det är i termer av kroppslighet, materialitet, 

kvinnlighet eller något annat). Vidare är denna självaspekts starka koppling till upplevelsen av 

att vara levande uppenbar hos både Winnicott och Butler. Winnicott kopplar den, i sina 

psykoanalytiska texter, till kroppsliga funktioner så som andningen eller hjärtats slag. Butler 

(2000) kopplar den till begäret, vilket hon utifrån Lacan (1992, 2002) förstår i relation till det 

som inte har kunnat symboliseras. Begäret vittnar för Butler, som jag förstår henne, om en 

parallell tillvaro, annan än den symboliska. Men det skulle vara alltför förenklat för hennes 

filosofiska syften att kalla den för "kroppslig", för "andning" eller för "hjärtslag". Vidare 

skulle det enligt Butler (2011) vara både ontologiskt inkorrekt och oetiskt, eftersom dessa är 

ord och som sådana diskursiva/symboliserade. Både Winnicott (1993) och Butler (2012) 

betonar även förmågan att stå ut med att inte veta, som avgörande för möjligheten till kontakt 

med såväl den egna som den andres sanna själv, eller icke-diskursiva dimension. Tydligast 

blir dock likheterna mellan Winnicotts förståelse av (eller intuitiva insikt i) det sanna självet, 

och Butlers av det icke-diskursiva eller osymboliserade, i deras mångtaliga beskrivningar av 

möjliga etiska förhållningssätt till denna självdimension. Jag har redan återgett ett citat av 

Winnicott som jag tycker illustrerar något av hans förhållningssätt till det sanna självet. Jag 

vill nu säga något mer om Butlers beskrivningar av betydelsen av det lyhörda lyssnandet till 

det osymboliserade eller icke-diskursiva.  

I Precarious Life - the Powers of Mourning and Violence (2004b) undersöker Butler 

ingående det lyhörda lyssnandet utifrån Emanuel Lévinas (1969) framställningar av ansiktet. 

Begreppet kan förstås som ett försök att med hjälp av symbolisering och referering (i Lévinas 

fall språk) markera ut och visa fram gränserna för det symboliska. Det kan i en mening sägas 

vara en referens för det mänskliga som kan uttryckas till exempel genom varseblivningen av 

ett ansikte, men det kan också beskrivas som den brist som uppstår, i mellanmänsklig kontakt, 

där symboliseringen inte kan täcka in det som är. Butler beskriver Levinas begrepp ansiktet på 

följande sätt: 

 

For Levinas, then, the human is not represented by the face. Rather, the human is indirectly affirmed in 

the disjunction that makes representation impossible, and this disjunction is conveyed in the impossible 

representation. (2004b: 144) 

 

Ett etisk mer fullvärdigt relaterande, som i högre grad bevarar det mänskliga i mötet, kommer 

enligt Butler (utifrån Lévinas) inte bara likt alla möten, med ontologisk nödvändighet, 
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misslyckas med att referera hela människan, utan misslyckandet måste även förbli närvarande 

i relationen i form av en upplevd brist i vad som är möjligt att veta om den andre och vilken 

kontakt med den andre som är möjlig. En av Lévinas många beskrivningar av detta 

bristförhållande citeras nedan:  

 

To manifest oneself as a face is to impose oneself above and beyond the manifested and purely 

phenomenal form, to present oneself in a mode irreducible to manifestation, the very straightforwardness 

of the face to face, without the intermediary of any image, in one’s nudity, that is, in one’s destitution and 

hunger.  (Lévinas, 1969: 200). 

 

Självet måste klara av att lyssna till den andre på såväl en diskursiv/symboliserad som en 

icke-diskursiv/osymboliserad nivå. Butler uttrycker det "One would need to hear the face as it 

speaks in something other than language to know the precariousness of life that is at stake" 

(Butler 2004b: 151).  

Om insikten i de etiska implikationerna av egna och andras icke-vetande och icke-

språkliga aspekter är tydlig hos Butler och Winnicott, är den inte lika tydligt framträdande hos 

Benjamin. Benjamin använder sig i sina texter, som redan benämnts, i stor utsträckning av 

Winnicotts konceptualiseringar av symboliserade och kommunikativa relationella processer 

(framförallt av mellanområdet), medan referenser till det sanna självet i allmänhet, och etiska 

förhållningssätt i relation till det sanna självet i synnerhet, har en mindre framträdande plats. I 

dialogen mellan Benjamin och Butler, beskriver Benjamin meningen med det 

psykoterapeutiska arbetet med följade ord: 

 

I would say, we need to be aware of how conditional and fragile are our efforts to counter destructiveness, 

and this fragility makes for a tension that is extraordinarily difficult to maintain, in theory and in practice. 

But there is no other point to clinical work than to aim for a mutual understanding that ameliorates 

destructiveness—not in a one-time overcoming but an incremental, imperfect process that requires 

continual self-correction and modulation of our course. (2000: 299) 

 

I detta citat blir, som jag uppfattar det, Benjamins emfas av betydelsen av det symboliska i 

form av dialogen: det kommunikativa, vetbara och begripliga, särskilt tydlig. Aspekter av 

mellanmänskligt relaterande vars betydelse inte lyfts fram med samma självklarhet, i denna 

dialog och överlag, är de som handlar om självets avskilda aspekter, som inte kommuniceras 

eller kommunicerar genom symboliserad dialog. Självaspekter vars integritet istället riskerar 

att hotas, med potentiellt traumatiska konsekvenser, genom explicita eller implicita krav på, 

eller förväntningar om, begriplighet och dialog. I relation till detta kan det vara värt att 
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förtydliga att det som Butler själv menar att hon kritiserar hos Benjamin inte enbart, eller ens i 

första hand, är hennes konceptualisering av erkännande, utan hennes intuitioner kring vad 

som är möjligt i mellanmänskliga relationer i form av erkännande: 

 

I do not have a problem with the norm of recognition as it functions in Benjamin’s work. I think that it is, 

in fact, an appropriate norm for psychoanalysis. But I do wonder whether an untenable hopefulness has 

entered into her most recent descriptions of what is possible under the rubric of recognition. (Butler 2000: 

283) 

 

För Butler är den mänskliga relationaliteten långt mer konfliktfylld än vad som framgår av 

Benjamins texter. Butlers egen syn på (eller intuition kring) relationalitet har i detta avseende, 

som jag förstår det, mer gemensamt med den hos filosofer som exempelvis Derrida och 

Foucault, eller den hos andra psykoanalytiker som exempelvis Freud och Klein (vilkas stora 

inflytande på Butlers tänkande jag tyvärr inte har utrymme nog att utveckla här). 
2
 

Symbolisering och samhälle 

Winnicott (1993) beskrev det sanna självet i relation till "modern", ett ord som både kan 

förstås bokstavligt, som den verkliga modern (eller möjligen dennes ställföreträdare), men 

även i utvidgad bemärkelse som en metafor för psykoanalytikern, den psykoanalytiska 

situationen eller personens omgivning. Moderns "hållande" av spädbarnet och hennes 

tolkningar av dess kommunikation utgör grunden för det växande barnets, och så småningom 

även den vuxnes, personlighet, upplevelse av "verkligheten" och psykiska hälsa och 

välbefinnande. I vilken mån "modern" har varit förmögen att "hålla" barnet, 'känna' att det 

lever, förstå det, och att ge det uttrycksmöjligheter utifrån sig självt, avgör huruvida dess 

relation till omvärlden och till sig självt kommer att bli huvudsakligen lustfylld och kreativ, 

eller traumatisk och rigid. Butlers teorier påminner i relation till detta, som jag förstår dem, 

om betydelsen, inte bara av den faktiska moderns, eller den allra närmaste omgivningens 

betydelse för barnet, utan av hela samhällets eller kulturens. Vad som har varit möjligt att 

uttrycka i relation till dessa är för Butler, som jag förstår hennes samlade teorier, av 

avgörande betydelse för människans personlighet och välbefinnande. Butler har vidare i sina 

texter utförligt visat att, och hur, människors uttrycksmöjligheter inte är slumpartat utan 

systematiskt relaterade till identitetskategorier på sätt som syftar till att varken befästa 

polariseringar, eller skapa nya. Hon har, i sina tidigare texter, främst betonat vikten av att 

                                                 
2
 För en nyskriven (2010) text kring betydelsen av kön/genus utifrån kliniska implikationer av Melanie Kleins 

teorier, se Louise Gylers:  The Gendered Unconscious - Can Gender Discourses Subvert Psychoanalysis?  
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"vidga möjligheterna" för "möjliga" sätt att vara. I förordet till nyutgåvan av Gender Trouble 

motiverar hon denna strävan med följande ord: 

 

One might wonder what use “opening up possibilities” finally is, but no one who has understood what it 

is to live in the social world as what is “impossible,’’ illegible, unrealizable, unreal, and illegitimate is 

likely to pose that question. (Butler 1999: vii) 

 

I sina senare texter har hon istället ingående undersökt de ontologiska och etiska gränserna 

för vad som är möjligt att uttrycka, veta och förstå om självet och andra, och med större 

tydlighet betonat betydelsen av etiskt konstruktiva förhållningssätt till människans ovetbara 

och okommunicerbara aspekter.  

 

If the humanities has a future as cultural criticism, and cultural criticism has a task at the present moment, 

it is no doubt to return us to the human where we do not expect to find it, in its frailty and at the limits of 

its capacity to make sense. We would have to interrogate the emergence and vanishing of the human at 

the limits of what we can know, what we can hear, what we can see, what we can sense. (Butler 2004b: 

151). 

Avslutning 

Mot bakgrund av belysningen av Bejamins och Butlers självbegrepp i relation till Winnicotts, 

vill jag avsluta min analys med att återvända till frågan jag formulerade i inledningen om 

teoriernas förenlighet. I analysen av argumentationen mellan Benjamin och Butler har jag 

identifierat meningsskiljaktigheter som jag har tolkat som uppkomna ur brister i deras 

respektive förståelse av varandras självbegrepp. Men jag har även identifierat 

meningsskiljaktigheter och begreppsliga svårigheter som verkar ha sin grund i 

kontradiktoriska uppfattningar kring självets ontologi. Vidare har jag beskrivit hur Benjamin 

ser Butlers brist på erfarenhet av psykoanalytisk praktik som ett hinder för hennes möjligheter 

att förstå Benjamins teorier, medan Butler ser Benjamins bristande intuitioner kring vad som 

är möjligt i relationer i form av ömsesidigt erkännande, som ett hinder för hennes möjligheter 

att förstå Butlers.  

Utifrån den förståelse jag själv har av Butlers respektive Benjamins självbegrepp kan 

jag inte se att de, enbart i den direkta jämförelsen med varandra, skulle vara vare sig teoretiskt 

eller etiskt förenliga. Benjamins själv utvecklas i mötet med andra människor när det, genom 

dialog och symbolisering, i ökande grad förmår att veta om, "äga" och därmed ta ansvar för 

sina egna inre tillstånd, till skillnad från att förvränga dem eller projicera ut dem på 

omgivningen. Butlers själv utvecklas när det förmår att stå ut med och värna sitt existentiella 
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beroende av andra vilket innebär att klara av att inte uppleva sig självt eller andra som 

egendom. Medan Benjamin betonar ökad vetskap/kunskap om självet och den andre som en 

positiv självutveckling, betonar Butler självets kapacitet att tolerera och bära ovetskapen om 

den andre och om sig självt (som hör samman med självets och andras självfrämmande och 

delade ontologi), istället för att förneka den. Men analysen av Butlers och Benjamins teorier i 

relation till Winnicotts självbegrepp framställer frågan om deras förenlighet i ett annat ljus. 

För Winnicott var radikalt skilda förståelser eller intuitioner av (och etiska förhållningssätt 

till) självet en förutsättning för levande och kreativa relationer och för ett levande och kreativt 

själv. Referenserna till Winnicott öppnade upp för nya möjligheter att tänka kring både de 

begreppsliga svårigheter som uppkom i dialogen och de teoretiska motsättningar som, vid en 

direkt jämförelse, tycktes göra teorierna oförenliga.  

Självbegreppens eventuella teoretiska och etiska förenlighet är, kan det tyckas, en stor 

och oprecis frågeställning för en C-uppsats. Men det var en frågeställning som intresserade 

mig och som framstod som relevant utifrån bristen på annan jämförande eller överbryggande 

litteratur om modern genusvetenskap och psykoanalys, samt utifrån meningsskiljaktigheterna 

som framkom i den aktuella dialogen. Frågan har visat sig möjlig att besvara, och besvara 

igen. De är oförenliga och förenliga, beroende på utgångspunkter och perspektiv. Detta 

tvetydiga svar kan självfallet tolkas och värderas som att frågeställningen var alltför 

omfattande och för vagt formulerad för att kunna besvaras på ett meningsfullt sätt. En fullt 

möjlig och, i någon mening, säkerligen korrekt slutsats. Men den öppnar, som jag förstår det, 

inte upp för så mycket vidare diskussion kring min jämförelse och analys. Så jag vill därför 

lämna den därhän. Frågan om perspektiven är förenliga framstår inte längre, som jag ser det, 

som den mest relevanta eller intressanta frågan i relation till dialogen. Mer intressanta frågor, 

som har aktualiserats av analysen, är vad jämförelsen hart tillfört till förståelsen av Benjamins 

och Butlers syn på det tredje, mening/symbolisering och förenlighet.   

För Benjamin uppstår mening i dialogen mellan två subjekt. Meningen utgörs av den 

intersubjektivt delade erfarenheten. Finns ett sådant intersubjektivt utrymme i dialogen mellan 

Benjamin och Butler? De motsättningar och begreppsliga svårigheter som framkommer 

verkar tyda på avsaknaden av en delad erfarenhet. Eller kan vi tänka att avsaknaden av delad 

erfarenhet i sig är en delad erfarenhet, som öppnar upp för möjligheten att belysa situationen 

utifrån ett tredje, utomstående perspektiv. Benjamin framställer det dyadiska tredje som 

förutsättningen för möjligheten att upptäcka den verklige, utomstående tredje. Som Benjamin 

(2000) själv uttrycker det så är det det intersubjektiva utrymmet i dyaden som ger den tredje 

sin symboliska/meningsgivande funktion, och inte tvärt om.  
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I relation till Butlers tänkande vill jag lyfta fram hur den förenlighet som tycktes 

omöjlig att uppnå genom dialogen mellan två, var möjlig i relation till ett tredje perspektiv. I 

Winnicotts självbegrepp fanns möjligheter till förening mellan Benjamins och Butlers 

perspektiv på självet. Det tredje framstår här, i enighet med Butlers tänkande, både som en 

upplevd brist (på kontakt) i den dyadiska relationen och som en verklig person utanför 

dyaden. En levande kontakt med andra förutsätter, enligt Butlers sätt att tänka, förmågan att 

stå ut med ovetskapen om den andre, och med bristen på full kontakt. Den förutsätter även 

förmågan att stå ut med att genomgå de transformationer och perspektivskiften som den 

levande och rörliga relationen till den andre kräver. Och perspektivskiften kräver, i sin tur,  

förekomsten (och acceptansen och värnandet av förekomsten) av olika perspektiv.  

Med detta sagt vill jag avsluta med att konstatera att min uppsats inte på ett entydigt 

eller uttömmande sätt kan besvara frågan om självbegreppens eller perspektivens förenlighet. 

Såhär i efterhand kan jag tyligare se att jag, i och med skrivandet av den här uppsatsen, 

inledningsvis hoppades på att finna beröringspunkter mellan perspektiven som skulle visa sig 

direkt överförbara till, och användbara i, en klinisk kontext. Så har det inte blivit. Visserligen 

har jag fått en större förståelse av dem som säkert, på ett indirekt sätt, kommer att inverka på 

hur jag är som psykolog, men jag tror inte att en direkt teoretisk översättning av det ena 

perspektivet i termer av det andra skulle bidra med särskilt mycket ny mening. Det åligger 

nog var och en att själv försöka förstå, ifrågasätta och värdera de olika perspektiven. Men om 

det är något som jag uppfattar att jag genom den här uppsatsen har kunnat visa, så är det att 

det är fullt möjligt att föra en meningsfull diskussion kring relationen mellan modern 

genusvetenskap och psykoanalys. Nu kan visserligen inte en enstaka dialog mellan Benjamin 

och Butler ses som representativ för hela området, men med tanke på Butlers och Benjamins 

oöverskådliga inflytande inom sina respektive discipliner, tror jag att den kan ses som en god, 

och representativ, utgångspunkt för vidare reflexion och dialog. 
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