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Abstract 

In this thesis I discuss how the western conception of reason is an aspect of 
power. I consider the western comprehension of rationality to be a masculine and 
ethnocentric understanding, though by itself acclaimed to be universal. My 
purpose with this thesis is to analyze how this western and masculine 
conceptualisation of reason follows a gramscian structure of power, which makes 
it reproduce itself in the postcolonial project of science.  

The theory of hegemony and ideology of Antonio Gramsci is central for 
analyzing the reproduction of the western subject of knowledge. The theoretical 
approach is also based on the understanding of the Other as essential for defining 
the identity of the self. My two main objects of study is one text of Gayatri 
Chakravorty Spivak, which discuss the problems of representation, and one of 
Chandra Talpade Mohanty, in which she examines the tendency to 
neocolonization in certain western postcolonial feminist research. Through the 
theory of Gramsci I come to the conclusion that the masculine conception of 
knowledge reproduces itself every time the intellectual assume her transparency. 
There for every form of representation is a failure and results in a colonization of 
the Other.  
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1 Inledning 

Det västerländska förnuftets historia är en skildring av hur människan frigjort sig 
från okunnighetens bojor och barbariska slaveri, för att sträcka sig mot den fria 
tankens upplysta värld där endast det egna förnuftet är var mans herre.  

Upplysningsprojektets förnuftsförståelse är av avgörande betydelse för hela 
den västerländska tanketraditionen och utgör ett fundament för det västerländska 
vetenskapsprojektet. Förnuft associeras traditionellt med ett samhälles  
dominerande grupp, medan underordnade grupper istället förknippats med sina 
kroppar. Kroppar som, styrda av irrationalitetens nyckfulla passioner, tjänar till att 
avfärda opposition genom att omskriva kvinnans ilska till hysteri och slavens 
vrede till blint raseri.  

En väletablerad förnuftsförståelse blir en maktfaktor som utestänger såväl 
grupper, som differentierade perspektiv från den vetenskapliga domänen. Men hur 
fri är egentligen vår herreman Förnuftet? Kan Descartes ensamma tänkare, på sin 
från omvärlden avskurna kammare, klippa banden till de sociala influensernas 
påverkan på sin miljö för att nå det abstrakta förnuftets utgångspunkt för sin 
existens? Kan denna tänkares förnuft frigöras från den tradition ur vilket det 
frambringats, en tradition i vilken Förnuftet synes vara en spegling av det 
tänkande västerländska maskulina subjektet?  Och framförallt – erbjuder förnuftet 
hos denna tänkare utrymme för andra förnuftstraditioner?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Min utgångspunkt i denna uppsats är att den västerländska konceptualiseringen av 
begreppet förnuft är en etnocentrisk tolkning av förnuftsbegreppet, men att den 
detta till trots gör anspråk på universell giltighet. Vidare utgår jag från att denna 
etnocentriska förnuftsförståelse inte bara har västerländska förtecken utan också 
maskulina.  

Syftet med denna uppsats är att problematisera den västerländska 
förnuftsförståelsens ställning genom att studera hur denna förståelse inordnar sig i 
en gramsciansk maktstruktur. Denna uppsats har för avsikt att belysa hur denna 
maktstruktur medför hur det eurocentrerade maskulina kunskapssubjektet riskerar 
att reproduceras även i den del av det vetenskapliga projektet som söker ta 
avstånd från det. Vidare har jag också för avsikt att analysera hur föreställningen 
om ett objektivt förnuft får koloniserande effekter, samt om det finns förståelser 
av förnuft som undkommer detta problem. 



 

 2

1.2 Metod och material 

 
Grundvalen för denna uppsats argumentation är Antonio Gramscis tolkning av 
begreppen hegemoni och ideologi. Jag avser använda mig av Gramscis analys av 
den politiska maktens förhållande till kultur och de intellektuella faktorerna. 
Utgångspunkten blir då Gramscis uppfattning om hur den styrande gruppen måste 
ha uppnått en kulturell hegemoni. Enligt Gramscis teori är makt något som vilar 
på en kombination av tvång och samtycke, där de styrandes ställning tryggas 
genom att deras ideologi accepteras i största utsträckning av de styrda. Detta tycks 
mig som en god bas för att både påvisa den maktfaktor ett till synes allmängiltigt, 
men etnocentriskt, förnuftsbegrepp utgör och hur ett sådant riskerar att 
reproduceras även om man söker ta avstånd från det. 

Den metodologiska ansatsen i analysen är att utgå från några centrala 
postkoloniala teoretiker som ifrågasätter självbilden hos det västerländska 
förnuftet. Jag avser sammanföra dessa teoretikers analyser med Gramscis teori om 
hur de styrandes ställning tryggas genom att den ideologi de företräder accepteras 
av de styrda.  

En för uppsatsen grundläggande utgångspunkt är därför att den eurocentriska 
förnuftsbilden är ideologiskt färgad. Jag menar att det västerländska 
förnuftsbegreppet representerar i första hand vita, västerländska män. Härav får 
förnuftsförståelsen en central roll som maktfaktor i såväl den inhemska, som den 
internationella politiken.  

Mitt analysmaterial ligger till grund för hur jag har definierat det västerländska 
förnuftet. Uppsatsen, och därmed också analysens material, syftar till att 
problematisera den universalistiska bilden av ett etnocentriskt förnuft och se hur 
det reproducerar sig själv i det vetenskapliga projektet. Då analysmaterialet främst 
utgörs av två texter som behandlar detta på sina specifika sätt har jag kunnat nöja 
mig med en bred definition av förnuftsbegreppet.  

Centralt i min förståelse av det västerländska förnuftet i denna analys är dess 
uppfattning om världen som en binär analysmodell, i vilken den centraliserar sig 
själv. I en dikotomiserad värld fyller den Andra funktionen att definiera det egna 
subjektets identitet. Den västerländska förnuftsförståelsen skapar ett 
kunskapssubjekt som behöver den Andra för att legitimera sig själv. Detta är 
också en central del av min teori och för uppsatsens analys, varför en mer 
ingående diskussion om detta återfinns i uppsatsens teoridel.  

Möjligen kan det tyckas märkligt att använda sig av just en västerländsk man 
som grundval i en kritik av ett förnuftsbegrepp jag menar representerar just 
sådana. Dock finner jag min roll problematisk om jag använder ”den Andra” för 
att kritisera och omdefiniera det västerländska tänkandet. Min uppfattning är att 
ett sådant förfarande riskerar att betrakta en ickevästerländsk vetenskaplig diskurs, 
vilken det än vara må, som relevant endast i relation till det västerländska. Som 
om en sådan diskurs saknar självberättigande och existerar endast som reaktion på 
den västerländska idétraditionen. 
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Såväl analysen, som den andra delen av teoriavsnittet utgår från både 
postkolonial och feministisk teori. Både postkolonial teori och feministisk teori 
avser ha ett subjekt som inte faller under kategorin vit västerländsk man som 
föremål för analys. De maktstrukturer som dessa teorier avtäcker uppvisar i 
många avseenden därför stora likheter. I de huvudtexter jag använder i analysen 
återfinns dessutom en integrerad diskussion av de båda teorierna, varför jag finner 
det lämplig att inkludera båda.  

Den del av teoriavsnittet som behandlar Gramsci grundar sig främst på 
publicerandet av ett urval av hans fängelseanteckningar. Här utgår jag delvis  från 
min egen läsning av honom, men också i första hand av Chantal Mouffes. Mouffe 
utför en diskussion av Gramscis ideologi- och hegemonibegrepp i sin 
sammanställning av texter benämnd Gramsci & Marxist Theory, från 1979. Även 
James Jolls bok om Gramscis liv och teoretiska gärning har, tillsammans med 
Jacques Texiers bidrag till Mouffes essäsamling och Stuart Halls studie av det 
postkoloniala begreppet, legat till grund för min analys av Gramsci. 

I nästkommande del av teorin utgår jag, som nämnts, från både postkoloniala 
och feministiska teoretiker. Här har Edward Saids text Orientalism en viktig 
funktion. Denna finner jag vara en god redogörelse för hur europén har använt den 
Andra för att skapa sin egen självbild. Judith Butler har bidragit med den 
genusteoretiska varianten av detta, som förstås inte begränsas till att gälla endast i 
ett feministiskt perspektiv. Även här återfinns delar av Halls givande text om det 
postkolonialas innebörd.  

Analysdelen utgår i första hand från Gayatri Chakravorty Spivaks text ”Kan 
den  subalterna tala?”. Denna text är central inom den postkoloniala teorin. Den 
förekommer i flera versioner, då Spivak vid ett flertal tillfällen skrivit om den. I 
sin senaste form publicerades den i A critique of postcolonial reason – Toward a 
history of the vanishing present. För denna uppsats har jag dock valt att utgå från 
dess första publikation 1988.  

Även den andra text som jag valt som utgångspunkt för min analys har 
publicerats i flera samlingar. Chandra Talpade Mohantys essä ”Med västerländska 
ögon – Feminstisk forskning och kolonial diskurs” är hämtad ur en svensk 
samling texter med postkoloniala förtecken, utgiven 1999. Den publicerades dock 
första gången på engelska 1986 och var en av de första texterna att artikulera en 
problematik som belysts alltmer de senaste decenniet.  

Analysdelen innehåller också ett avsnitt där jag presenterar en alternativ 
förståelse av förnuft. Då jag känner att Martha Nussbaums föreställning om det 
praktiska förnuftet är i samklang med Mohantys krav på kontextbundna studier 
finner jag Nussbaums Känslans skärpa tankens inlevelse, en samling av essäer om 
etik och politik, lämplig som utgångspunkt i detta avsnitt. Här utgår hon från den 
aristoteliska dygdetiken för att formlera en idé om ett praktiskt förnuft.  

Avslutningsvis vill jag påpeka att jag med min kommande analys inte gör 
några anspråk på att lyckas frigöra mig från föreställningen om förnuftet som ett 
fundament för vetenskap och inser att uppsatsen kommer att reproducera denna 
uppfattning. Dock hoppas jag kunna synliggöra att det finns divergerande 
meningar om vad förnuft är och att den västerländska ger uttryck för en stark 
etnocentrism och manlig dominans. 
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2 Teori 

I detta avsnitt kommer den för uppsatsen grundläggande teorin att behandlas. 
Inledningsvis ges en presentation av Antonio Gramsci och hans förståelse av 
begreppen ideologi och hegemoni. Därefter följer en genomgång av hur det 
västerländska kunskapssubjektet krävt ett Andra för att fastställa sin egen 
identitet.  

2.1 Gramsci och hegemonin 

Den italienska marxisten Antonio Gramsci har haft en avgörande roll som enskild 
tänkare inom den marxistiska teorin. Han tog avstånd från den klassiska 
marxismen genom att hävda de ideologiska överbyggnaderna framför de 
ekonomiska, och det civila samhällets konsensus framför ett tvingande politiskt 
samfund. För denna uppsats är det centralt att utreda Gramscis förståelse av 
ideologi, samt hans hegemonibegrepp. Vidare behandlas de intellektuellas roll på 
den politiska scenen. Som grund för en diskussion av dessa begrepp är också en 
inblick i Gramscis uppfattning om människans medvetande och hennes frihet en 
nödvändighet.  

För att kunna analysera Gramscis hegemonibegrepp behöver vi först studera 
hans förståelse av begreppet ideologi. Via ideologier, menar Gramsci, organiseras 
massorna. Ideologierna skapar de områden där människor rör sig, vinner 
medvetande om sina positioner och kämpar. Ideologi är en förståelse av världen, 
den genomsyrar varje del av samhället, den manifesteras i konsten, i lagen, i 
ekonomin och ljuder genom varje form av individuellt och kollektivt liv.1 Hos 
Gramsci finner vi inte ett på förhand givet subjekt, istället skapas människan av 
det ideologiska fält hon rör sig inom. Sociala strukturer bestämmer formerna för 
hennes existens, hennes subjektivitet är determinerad av det sociala mönstrets 
textur. Till följd av detta, menar Mouffe, är Gramscis människa en produkt av en 
social praktik. Ideologin tar sig materiella uttryck, den förkroppsligas genom det 
system av praktiker människan verkar inom. Härigenom kan begreppet ideologi 
hos Gramsci definieras som en praktik som producerar subjekt.2 

Varje intellektuell aktivitet, menar Gramsci, innehåller uttryck för en specifik 
förståelse av världen. Denna världsåskådning är ideologisk och uttrycks i alla 
människans handlingar. Vi ser den såväl på en hög och omsorgsfullt utarbetad 

                                                                                                                                                   
 

1 Gramsci s. 328, 377 
2 Mouffe s. 186 
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abstraktionsnivå inom filosofin, som i vardagens ”sunda förnuft”, den populära 
och förenklade speglingen av ”högre filosofier”. Den intellektuella aktiviteten, 
konceptionen av världen, är dock aldrig individuell, utan istället ett uttryck för den 
rådande ideologin inom samhället och det sociala blocket. Världsåskådningarna 
inom dessa sociala block – de organiska ideologierna, som Gramsci kallar dem – 
organiserar de mänskliga massorna och är de principer som utgör grunderna för 
deras möjlighet att nå kunskap om världen samt förvärva varje form av 
medvetande.3 

 
     ”In acquiring one’s conception of the world one always belong to a 

particular grouping which is that of  all the social elements which share the 

same mode of thinking and acting.”4 

 
Om det är genom organiska ideologier som människan erhåller alla former av 
medvetande och dessa organiska ideologier är världsåskådningar hos bestämda 
sociala block, menar Mouffe att alla former av medvetande med nödvändighet 
måste vara politiska.5 Politiseringen av dessa sker genom skapandet av en 
hegemoni. 

Gramscis användande av begreppet hegemoni skiljer sig från många andras. 
Hans hegemonibegrepp rör inte enbart politisk dominans. Istället utgörs det av en 
sammansmältning av ekonomiska, politiska, intellektuella och moraliska sfärer. 
När den ledande gruppen uppnått en hegemonisk position innebär det att denna 
grupps ideologi blivit den dominerande inom denna fusion av sfärer. Ideologin har 
spridits i samhällets varje skikt och blivit ledande på såväl den ekonomiska och 
lagstiftande arenan, som på den intellektuella och moraliska. Hegemoni hos 
Gramsci innebär således ett mer vittomspännande maktutövande än det konkret 
repressiva. Den dominerande ideologin representeras av den hegemoniska klassen, 
vilken utgörs av en social grupp vars överordnade ställning iscensätts både som 
instrumentell dominans och som intellektuellt och moraliskt ledarskap. Dock når 
inte en grupp en hegemonisk position i ett samhälle enbart genom att påtvinga 
andra grupper sin tolkning av världen. Makt vilar på en kombination av tvång och 
samtycke. Att en grupp uppnått positionen som hegemonisk klass innebär därför 
att dess ideologi lyckats artikulera andra gruppers intressen, så att dessa anammat 
ideologin som sin egen.6  

Den hegemoniska klassen kan således definieras som den klass som, med sin 
egen ideologi som bas, lyckats skapa ideologisk konsensus. Övriga 
samhällsklasser måste acceptera den hegemoniska klassens moraliska, politiska 
och kulturella värderingar som sina egna. De som avser vinna legitimitet som 
ledare kan inte företräda särintressen, utan måste utgöra representanter för 
gemenskapens intresse. En intellektuell hegemoni innebär en sammanslagning av 

                                                                                                                                                   
 

3 Gramsci s. 323f, Mouffe s. 186 
4 Gramsci s. 324 
5 Mouffe s. 186 
6
 Gramsci s. 57, 160f, Mouffe s. 181, Joll s. 95f 
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varje aspekt av det samhälleliga livet i en kollektiv vilja, en ideologisk enighet. 
Naturligtvis kräver detta att den ledande klassen gör vissa eftergifter och tar vissa 
hänsyn till övriga samhällsgrupper för att skapa en viss jämvikt, detta dock utan 
att kompromisser görs avseende grundläggande faktorer.7 

Grundläggandet av denna hegemoni är fundamental för den härskande 
gruppens överlevnad. Att etablera en intellektuell hegemoni är inte en möjlighet 
för en klass att gripa makten, det är en nödvändighet för att så ska ske. De 
intellektuella spelar en central roll för hur denna uppstår, de utgör själva 
processens agenter. Gramsci menar nämligen att i stor utsträckning är uppnåendet 
och bibehållandet av hegemoni en fråga om utbildning och fostran. Den 
intellektuella sfären utgör grogrunden för de organiska ideologier, som präglar 
hela den hegemoniska apparaten. Den ideologiska strukturen, som skolor, kyrkor, 
medier och arkitektur, är frukter av de intellektuellas arbete. Följer man Mouffes 
resonemang ovan om hur alla former av medvetande måste vara politiska bör 
ingen intellektuell kunna stå fri från omgivningen. Den intellektuella aktiviteten 
kan inte vara autonom eller oberoende, utan måste verka i ett ömsesidigt 
beroendeförhållande till den kontext den existerar inom. Människan blir en 
produkt av den historia hon producerar, den intellektuella verksamheten har 
politiska implikationer och styrs av subtila politiska direktiv.8 

Människan är ett komplex av sociala relationer, skriver Gramsci. Hon är inte 
på förhand given, utan formas av den ideologiska kontext hon rör sig inom. Detta 
organiska nät fixerar dock inte människan i en determinerad position. Genom att 
dels vara en produkt av sociala strukturer, dels vara den som omformar dem är 
hon både passiv och aktiv på samma gång. Detta ger människan en viss frihet. 
Hon förmår studera de diskurser, inom vilka hon existerar, inte så mycket för att 
överskrida dem som för att bidra till deras transformerande. Utvecklingen 
benämner Stuart Hall som ”dekonstruktiv-rekonstruktiv”. Med detta menar han att 
förändringar inte kan beskrivas som en rörelse mellan två ömsesidigt uteslutande 
tillstånd. Snarare syftar förändringar till att omforma det ideologiska fält 
förändringen sker inom.9 

En förståelse av makt som bygger på att de styrda accepterar de styrandes 
världsåskådning som sin egen  medför att kritik måste ske inifrån, människan kan 
inte göra anspråk på att frigöra sig helt från de system som format hennes 
medvetande, hon kan enbart ge det andra formuleringar. Den ideologiska kampen 
blir en kamp som syftar till att omartikulera det rådande systemet snarare än att 
förkasta det. I denna tillmäts gamla ideologiska element nya relativa betydelser. 
Kampen blir en strävan att finna anomalier, att bryta ner ideologier i sina 
beståndsdelar för att skapa nya former, nya värden och nya uttryck.10  

  

                                                                                                                                                   
 

7
 Gramsci s. 57, 160f, Mouffe s. 181, 189, Joll s. 95f 

8 Joll s. 94ff, Mouffe s. 184ff, 190, Texier s. 52f 
9 Hall s. 94, Mouffe s. 186, 192, Texier s. 70 
10 Hall s. 94, Mouffe s. 186, 192 
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2.2 Behovet av den Andra 

För fortsatt förståelse av uppsatsen finner jag det vara viktigt med ett kortare 
teoriavsnitt om framställningen av den Andra, och dess betydelse för 
framställaren själv. Jag har här valt att ta i beaktande både feministisk och 
postkolonial teori, då dessa har likartade utgångspunkter i denna fråga.  

Den feministiska kritiken av förnuftsbegreppet utgår från att detta har 
maskulina konnotationer. I den västerländska kulturen har förnuft tillskrivits 
mannen, medan kvinnan ansetts styrd av sina passioner. Den rationelle mannen 
har karaktäriserats av sin förmåga till abstrakt tänkande, objektiva omdömen och 
inriktning mot generella principer, medan kvinnan varit i låst i sin subjektivitet, 
sin partikuläritet och sitt sätt att betrakta det konkreta framför det generella. 
Denna uppdelning är en följd av hur den västerländska filosofin ofta skrivits med 
hjälp av dikotomier. Den har kommit att utgöras av en binär terminologi, en 
terminologi uppbyggd av dualismer. I denna står kropp mot tanke, natur mot 
kultur och känsla mot förnuft. Vi ser naturens irrationella kropp, som styrs av sina 
känslor, kontrastera mot den rena tanken, baserad på förnuftet, som vår kulturella 
värld och tillhörighet bygger på.11  

Jag anser att ovanstående resonemang om manligt kontra kvinnligt kan 
extrapoleras till att gälla även i ett postkolonialt perspektiv. De medel som 
använts för att stänga dörren till den politiska sfären har varit desamma i  
kolonisatörens relation till de koloniserade. Här finner vi användandet av 
begreppet den Andra. Hall redogör för den förändring begreppet skillnad antog 
med upplysningstidens inträde. Före upplysningstiden uppfattades skillnad främst 
som skillnad mellan existenskategorier. Frågan vid mötet med nya kontinenter var 
huruvida dess befolkning verkligen var människor. Upplysningstiden innebar 
dock att alla mänskliga livsformer kom att inkluderas i en universell kategori. 
Skillnad fick därmed en mer relativ innebörd, begreppet blev något som 
markerade positioner inom ett enda system.12  

Skillnad blev också grund för jämförelser. Här understryker Edward Said 
framställningens makt. Den europeiske mannen har givit sig själv 
formuleringsinitiativ. Utifrån sin position, sitt språk, sin kultur, sina institutioner 
och politiska miljö har han artikulerat den Andra, namngivit denna, tillskrivit 
denna en existens. Att ge namn åt ett objekt eller en företeelse utgör en metod att 
utöva makt. Denna makt verkar på två plan. Dels har den makt som fått privilegiet 
att namnge, då denne omedelbart hamnar i en högre hierarkisk ställning i relation 
till det namngivna, dels har namngivaren makt i själva utformandet av det 
namngivnas identitet. Betraktarens perspektiv är avgörande, när namngivandets 
förtingligande process, där fenomen klassificeras och kategoriseras för att  

                                                                                                                                                   
 

11 Heinämaa och Reuter s, 272ff, Nagl-Docekal s. 49 
12 Hall s. 91f 
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reduceras till perifera punkter på den världskarta som placerar Europa i centrum, 
äger rum.13  

De framställningar som betraktaren gör av den Andra, menar Said, är inte 
enbart fångade i och omöjliga att frigöra från framställarens sociala kontext, de 
tjänar också ett syfte. Även under kolonisationens era har dualismer tjänat till att 
legitimera den europeiske mannens position. I ett tänkande av dikotomier som står 
i motsatsförhållanden till varandra finns det ett behov av den Andra för att gestalta 
den egna personen. En framställning av den Andra blir en berättelse om självet. 
Vi finner ett deleuzianskt själv som blir den positiva biprodukten av negationen.14 

Judith Butler hävdar att den berättelse som framställs av den Andra är aktivt 
vald av det framställande jaget. Jaget konstitueras av den Andra. Berättelsen om 
den Andra utgör en organiserande princip som fångar den Andra i institutioner 
och materiella praktiker. Den utgör en maktstruktur som polariserar den Andra 
och jaget. Utan den Andra, menar Butler, skulle jaget varken tala eller tänka. Den 
Andra utgör jagets konstituerande fundament och hela diskursen om den Andra 
förs i syftet att gör jaget till ett subjekt.15  

Så får den Andra det viktiga och nödvändiga funktionen att vara den som 
rättfärdigar det egna jaget. Aimé Césaire karaktäriserade detta träffande i talet 
”Om kolonialismen” från 1950; 

 
”Slutsatsen blir självklar: jämfört med kannibaler, lemlästare och andra 

ouppfostrade inkarnerar Europa och västerlandet respekten för den 

mänskliga värdigheten.”16 

                                                                                                                                                   
 

13 Ambjörnsson s. 23f, Said s. 408f 
14 Deleuze s. 288, Said s. 408f 
15 Butler s. 8f 
16 Césaire s. 66 
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3 Analys 

Nu är vi redo att närma oss uppsatsens syfte. Min utgångspunkt här är texten ”Kan 
den subalterna tala?”, skriven av  Gayatri Chakravorty Spivak. Texten kan anses 
tillhöra en postkolonial kanon och kommer att utgöra bas för min vidare 
diskussion. Inledningsvis återges delar av texten, varpå en diskussion om 
tvetydigheten hos begreppet representation följer. Vidare kommer jag att använda 
Chandra Talpade Mohanty för att analysera hur det västerländska 
förnuftsbegreppet tenderar att reproduceras även i feministisk postkolonial 
forskning. Detta avsnitt följs av en diskussion av Martha Nussbaums förståelse av 
det praktiska förnuftet och hur detta kan vara till hjälp för Mohantys feminist och 
postkoloniala studier i övrigt. Avslutningsvis vill jag knyta samman de tidigare 
delarna i en diskussion om huruvida representation är möjlig. 

3.1 Den subalterna 

”Kan den subalterna tala?” är en text som med stor komplexitet tar sig an frågan 
om de Andras oförmåga att kommunicera sina versioner av verkligheten. Spivak 
betraktar den indiska traditionen sati, en ritual där den hinduiska änkan offrar sig 
själv på sin döda makes bål. Detta var en rit som det brittiska imperiet betraktade 
med chockerad avsky och Spivak menar att britternas avskaffande av denna rit 
kan uppfattas som ett av de fall där ”vita män räddar bruna kvinnor från bruna 
män”.17 

Den fundamentala problematiken i detta består dock i, menar Spivak, 
oförmågan att erkänna de självoffrande kvinnornas identitet. De berövas sina 
röster i den vite mannens behov att legitimera sin närvaro på den Andra platsen. 
Den bruna kvinnan ställs under den vita mannens beskydd, utan att lämna sin 
position som offer, hon är fortfarande objekt för andras motiv.18  

Spivak framhåller hur man inte någonstans i den brittiska dokumentationen 
kring sati träffar på vittnesmål från kvinnorna själva. Den bruna kvinnans egen 
röst förmår inte tränga fram. Vad Spivak dock skymtar bakom den bristfälliga 
dokumentationen är en omfattande heterogenitet hos kvinnorna som utfört denna 
varken klass- eller kastbundna handling. I ett försök att ge den nedtystade kvinnan 
en röst söker Spivak efter det område inom den hinduiska filosofin som förmår 
rymma den självoffrande änkan. Spivak finner att i en filosofi som fördömer 

                                                                                                                                                   
 

17 Spivak, 2002 s. 125 
18 Spivak, 2002 s. 125ff 
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självmord kan kvinnan ändå stå inför ett val där hon lagligt förmår flytta subjektet 
från sig själv, ett val som fick omgivningen att uppskatta henne för sitt mod och 
som skulle följas av himmelska belöningar. Alternativet för änkan var ett liv i 
celibat, men då inte i en gudsnärmande form utan i ett tillstånd av stagnation.19 

Naturligtvis vill Spivak inte bli förstådd som att hon förespråkar dödandet av 
änkor. Vad hon är ute efter är att kontrastera två diskurser avseende det fria valet. 
Det brittiska imperiet hävdar den bruna kvinnans fria val som fritt subjekt genom 
att göra henne till objekt för beskydd från sin egen sort. Den hinduiska filosofin 
ger änkan ett fritt val som dock är bundet i en historisk och social kontext.20  

 
”Det allvarliga med sati är att det var ideologiskt kathexerat som en 

’belöning’, precis som det allvarliga med imperialismen var att den var 

ideologiskt kathexerad som ’social mission’.”21 

 
Någonstans mellan dessa båda former av frihet återfinner vi det förtryckta 
subjektet, den subalterna, som alltjämt inte har någon röst.22 

Spivaks fråga om den tystade änkan är ett område jag kommer att återkomma 
till, dock är den bara en aspekt av den huvudtes hon driver; att representationer är 
omöjliga.  

Själva ordet representation uppvisar fenomenets problematik genom sin 
dubbeltydighet. Spivak använder tyskan för att gestalta på vilka skilda sätt ordet 
måste förstås. Dels existerar det i betydelsen vertreten, vilket innebär en politisk 
representation, att ”företräda”, dels i betydelsen darstellen, som kan betecknas 
som re-presentation, eller  ”framställa”.23 

Spivak kritiserar användandet av ordet representation för att detta ofta inte tar 
hänsyn till glidningarna mellan begreppets båda betydelser. Som jag läser Spivak 
finner hon här två olika former av objektsomskrivningar av den subalterna. 
Representation som företrädande riskerar göra det subalterna subjektet till ett 
objekt för förtryck, just genom att det inte tillerkänns en egen röst och en egen 
förmåga att föra sin talan. Samtidigt ser vi hur denna risk mildras i förståelsen av 
representant som företrädare, någon som förefaller arbeta i annans intressen, 
representant blir här en ställföreträdare.24 

I representera som framställa uppdagas en helt annan form av objektifiering. 
Den subalterna blir framställd av betraktaren, hon blir det motiv utifrån vilken 
betraktarens bild målas. Denna bild tillskriver den subalterna en identitet som inte 
artikulerats av henne själv och är en process i det västerländska 
kunskapssubjektets strävan att skriva världen.25 

                                                                                                                                                   
 

19 Spivak, 2002 s. 126ff 
20 Spivak, 2002 s. 128ff 
21 Spivak, 2002 s. 132f 
22 Spivak, 2002 s. 132 
23 Spivak, 2002 s. 82ff 
24 Spivak, 2002 s. 85ff 
25 Ibid. 
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Vi drar oss här till minnes Edward Saids diskussion om framställningens 
makt. I samma stund som framställaren ger namn åt den subalterna förtingligas 
hon. Hon blir ett reducerat objekt, vars skildring står i en viktig relation till 
framställarens berättelse om sig själv. Med ett dualistiskt tänkande blir 
koloniseringen av den subalternas identitet nödvändig för framställarens egen 
självbild, ett förhållande, som inte bara medför, utan också bygger på att den 
subalterna förpassas till ett tystat liv i marginalen. Med en föreställning om den 
egna objektiviteten är denna framställning och detta tystande också legitimerat. 

Det är i den ouppmärksammade glidningen mellan betydelserna hos begreppet 
representation som Spivak finner prov på epistemiskt våld och jag ser en 
iscensättning av hur den gramscianska organiska ideologin når sin hegemoniska 
position. Om representation som företrädande uppför sig som representation som 
framställning sker en ständig glidning mellan den representerades vilja och ett 
skapande av dess identitet. De som representerar blir hjältar – och maktutövare. 

 Fortsätter vi använda Gramscis terminologi kan vi uppmärksamma att den 
representerande inskrivs i den hegemoniska klassen, inte bara genom sin roll som 
maktutövande namngivare. I glidningen mellan betydelserna av begreppet 
representation återfinns Gramscis föreställning om hur den hegemoniska klassen, 
för att behålla sin ställning, måste företräda gemenskapens intressen utan att göra 
avkall på den egna ideologin. Att inte problematisera tvetydigheten hos begreppet 
representation innebär att skapa en skenbar bild hos den subalterna om att hennes 
intressen är företrädda, samtidigt som innebörden hos representation kan glida 
över i uttrycket framställning, varpå det står klart att hennes intressen i själva 
verket inte är hennes, utan fastställda av den som representerar.  

De som främst hamnar under ljuset för Spivaks kritik avseende ointresset av 
att en utförlig diskussion om representation är två förgrundsgestalter inom kritiken 
av ett suveränt kunskapssubjekt – Michel Foucault och Gilles Deleuze. Med 
utgångspunkt i ”Intellectuals and Power: A conversation between Michel Foucault 
and Gilles Deleuze” menar Spivak att dessa båda teoretiker diskuterar och 
värderar den tredje värden utan att uppmärksamma och problematisera den plats 
de själva intagit i relation till den. Deras position är det centraliserade talande och 
dömande subjektets, varifrån de gör en betraktelse av det som egentligen sker på 
fabriksgolven, en studie av den ”konkreta erfarenheten” hos den förtryckta. Något 
ifrågasättande av den intellektuelles konkreta erfarenhet kan Spivak dock inte 
finna i denna text. Härav företräder de båda fransmännen en positivistisk 
empirism, menar Spivak.26 Om så varit deras intention har dessa båda tänkare inte 
lyckats genomföra en dekonstruktion av den organiska ideologi, som jag i denna 
uppsats menar att det västerländska vetenskapsprojektet utgör, en ideologi som 
implicerar ett centraliserat västerländskt kunskapssubjekt. De accepterar en 
oproblematiserad roll för den västerländska vetenskapsmannen, hans erfarenheter 
är detsamma som verkligheten. 

Det epistemiska våld Spivak nämner handlar om det tystande av den Andra, 
som uppstår vid den homogeniserade omskrivningen av henne. Våldet är riktat 

                                                                                                                                                   
 

26 Lundahl s. 27f, Spivak, 2002 s. 76ff 
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mot den Andras identitet, mot hennes existens som självständigt subjekt. Detta 
imperialismens våld uppstår i ovan nämnda ickeproblematisering av den egna 
forskarrollen. Det västerländska vetenskapsprojektet har en självdiagnostiserad 
transparens, menar Spivak.27 Det tar inte hänsyn till det filter genom vilket det 
åskådliggör världen, ett filter konstituerat av det eurocentriska, maskulina 
subjektet. Genom att oreflekterat lägga beslag på den Andra som sin egen skugga 
reproducerar det västerländska förnuftet, genom ”välvilliga” intellektuella, sin 
hegemoniska ställning.28 

Den Andra som subjekt förblir dock alltid oåtkomlig för den intellektuelle. Vi 
kan inte avsäga oss våra begär att bevara oss själva och kommer så alltid att 
närma oss den Andra med eurocentriska föreställningar. Dock finns det möjlighet 
till medvetenhet om denna ständigt närvarande avsaknad av transparens. 
Medvetenhet om det förförande och självbevarande i processen att framställa den 
Andra som objekt. Den subalternas vittnesmål kan fortfarande ges, dock utan 
föreställningen om att vara ideologiöverskridande. Tvärtom påpekar Spivak det 
farliga i en sådan uppfattning. En självbild som frånvarande ickerepresentant 
implicerar en produktion av sanning som inte är ideologiskt färgad. Denna 
ideologiska transcendens är naturligtvis inte möjlig hos representanten, menar 
Spivak.29 I Mouffes läsning av Gramsci finner han varje intellektuell aktivitet vara 
politiserad. Representanten – företrädaren och framställaren – inordnar sig således 
i ett politiskt system, uppbyggt av den organiska ideologi som genomsyrar det 
egna sociala och kulturella blocket. Istället för att tro sig själv om ideologisk 
renhet måste snarare Spivaks intellektuelle ständigt erkänna och reflektera över 
sin positionalitet och sträva efter att i mötet med den Andra inte söka företräda 
denna, utan istället framställa sig själv.30 

3.2 Patriarkal feminism? 

När nu de välvilliga västerländska männen fallerat avseende att erkänna den 
Andra som ett subjekt med en egen röst, hur går det då för de välvilliga 
västerländska kvinnorna? 

Chandra Talpade Mohanty ställer denna fråga i texten ”Med västerländska 
ögon – Feministisk forskning och kolonial diskurs”. Den västerländska 
feministens utgångspunkt kan tyckas lämpligare vad gäller ett hänsynstagande till 
den maktfaktor som är inneboende i praktiken att tala om den Andra, från en 
position i centrum. Den västerländska kvinnan talar till sin egen kultur från 
marginalerna, hon är, liksom det subalterna subjektet en kulturellt, socialt och 
ideologiskt sammansatt Annan. Denna västerländska kvinna, framhåller Mohanty, 

                                                                                                                                                   
 

27 Spivak, 2002 s. 95ff 
28 Spivak, 2002 s. 93, 110 
29 Lundahl s. 28, Spivak, 2002 s. 109, 115, 125f 
30 Ibid. 
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är själv konstruerad utav exempelvis vetenskapliga, litterära, juridiska och 
lingvistiska diskurser, som alla bidrar till att skapa representationen av henne. Just 
relationen mellan denna representation, denna framställning och den 
bakomliggande materiella realiteten, ligger till grund för några av de mest centrala 
studierna inom den feministiska forskningen, påpekar Mohanty.31  

Det är inte orimligt att till följd av detta anta en större känslighet avseende den 
egna rollen hos den feministiska forskaren när hon vänder blicken utanför det 
område som är hennes egen kulturella kontext. Mohanty finner dock att till 
övervägande del uteblir denna självkritiska sensibilitet. Tvärtom reproducerar 
mycket postkolonial feministisk forskning det centraliserade kunskapssubjektet 
och bidrar till att bekräfta en etnocentrisk universalism.32  

Mohanty ser en huvudsaklig problematik vid den västerländska feministens 
studier av den så kallade ”tredje världens” kvinnor. Det bör här påpekas att 
Mohanty beklagar uttryck som ”första” och ”tredje” världen, samt ”västvärlden”, 
då hon finner att dessa begrepp förstärker den generaliserade bilden av homogena 
grupper som står i en hierarkisk relation till varandra.33 Den grundläggande 
problematiska faktorn Mohanty betonar är den västerländska feminismens 
framställning om kvinnor som en homogen grupp. Denna grupp konstitueras av 
den västerländska feministiska diskursen och görs till en enhetlig analyskategori,  
en kategori som tillskrivs samma intressen och placeras in i samma kamp, utan 
hänsynstagande till partikulära kulturella faktorer som etnicitet, klass och 
religion.34 ”I kampen är vi alla systrar”35, skriver Mohanty. Kampen riktar sig mot 
ett patriarkat, lika likformigt som kvinnorna som driver den. Det patriarkala utgör 
en tvärkulturell, odifferentierad kategori, där den manliga dominansen uppfattas 
som ahistorisk och universell.36 

Här uppenbarar sig den verkligt stora svårigheten med den västerländska 
feministiska forskningen, anser Mohanty. Det ovan återgivna resonemanget, 
menar hon, innebär en konform uppfattning av förtryck av kvinnor som grupp. 
När den västerländska feministiska forskningen så vänder blicken mot området 
utanför sin kulturella, sociala och politiska kontext kommer detta te sig som just 
ett område. Kvinnorna är desamma, förtrycket följer samma strukturer.37 

 Den västerländska feministen är dock ohjälpligt positionerad. I sin blick mot 
omvärlden skapar hon bilden av en enhetlig ”tredjevärldenkvinna”, i vilken tredje 
världens kvinnor slås samman till en homogen kategori, sociala, historiska och 
materiella olikheter dem emellan till trots. Hon intar nu samma oproblematiserade 
hållning till sin egen plats som suveränt subjekt som vi nyss anklagat den 
välvillige västerländske intellektuelle mannen för att göra. Den västerländska 
feministiska analytikern har nu formuleringsinitiativet, hon flyttar sin 

                                                                                                                                                   
 

31 Mohanty, 1999 s. 196 
32 Ibid. 
33 Mohanty, 1999 s. 211 
34 Mohanty, 1999 s. 198f 
35 Mohanty, 1999 s. 199 
36 Mohanty, 1999 s. 196ff 
37 Mohanty, 1999 s. 198 
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marginaliserade position in i centrum för att bli den som fäller omdömen om den 
Andra.38 

Nu ser vi således den västerländska kvinnan inta rollen som Saids och Butlers 
framställare av det Andra. Genom att framställa kvinnan i den tredje världen som 
förtryckt, skapar den västerländska kvinnan en illusorisk frigörelse från sitt eget 
förtryck. Är kvinnor transkulturellt desamma, kan kvinnor placeras in på den 
kvinnliga utvecklingens måttstock. I kontrast mot kvinnan i tredje världen som är  
bunden i den patriarkala struktur som berövar subjektet valmöjlighet och 
handlingsfrihet, står den emanciperade västerländska kvinnan, sekulariserad, i 
kontroll över sitt eget liv, faktiskt nästan jämställd. Den tredje världens kvinna 
konstituerar den första. Än en gång existerar den Andra för västerländska syften. 

Även Mohanty påpekar hur den västerländska forskningen här uppvisar 
koloniserande drag. Hon framhåller hur representationen av kvinnor i tredje 
världen innebär en presentation av den västerländska feministen. Genom 
objektifierandet av den tredje världens kvinna har den västerländska feministen 
funnit ett Andra att stå i relation till som fritt subjekt.39  

  
”Det är inte centrum som definierar periferin, utan periferin som, i sin 

gränslöshet, definierar vad som är centrum.”40 
 

Behovet av periferin för att definiera ett västerländskt kvinnligt subjekt, påpekar 
Mohanty mycket riktigt, skulle inte föreligga om ett sådant subjekt redan 
existerade.41 

De kolonialistiska drag, som Mohanty menar blir en följd av förståelsen av 
kvinnor som en homogen kategori, utsatt för ett homogent förtryck, visar hon ett 
flertal exempel på i dagens feministiska postkoloniala forskning. Hon vänder sig 
bland annat mot den liberala litteraturen om ”Kvinnor i utveckling”, i vilken 
feministiska forskare söker studera effekten av utvecklingen på tredje världens 
kvinnor. Ett grundantagande hos de forskare Mohanty diskuterar är att utveckling 
är detsamma som ekonomisk utveckling eller ekonomiska framsteg, vilket förstås 
innebär en tolkning av utvecklingsbegreppet inom ramen för ett västerländskt 
liberalt tänkande. I relation till denna utvecklingsprocess finner dessa forskare att 
kvinnor är uteslutna som grupp. Kvinnornas exkludering från den politiska scenen 
betraktas som något som kan korrigeras med hjälp av forskarens överlägsna teori 
och upplysta medlidande. Dessa ligger till grund för utarbetandet av åtgärder inom 
utvecklingspolitiken, som syftar till att ge gruppen kvinnor tillträde till området 
för utveckling. En utvecklingspolitik som vi redan sett formulerats i västerländska 
termer.42 

Forskarna, som Mohanty studerar, utgår från att alla kvinnor i tredje världen 
har samma behov, ingen hänsyn tas till att föremålen för deras studier befinner sig 
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på olika platser avseende exempelvis utbildning och klass. Mohanty menar att 
kvinnor konstitueras i interaktion med ideologiska institutioner som kultur, klass 
och religion. Lösryckt från dessa mister kvinnan sin identitet. Kategorin kvinnor 
blir därför tom om den inte förstås som en differentierad kategori, bunden till sina 
specifika kulturella och sociala kontexter.43 

Skapandet av kategorin Kvinnor som en konform kategori, som inte tar fasta 
på heterogeniteten hos de kvinnliga subjekten och skillnaderna mellan dem menar 
jag bidrar till att reproducera rådande maktstrukturer. Genom att hävda det 
sexuella könet som avgörande grund för analyser och primär för förståelsen av 
kulturellt betingade problem upprätthålls bilden Kvinnan som den Andra. 
Konsoliderandet av det västerländska kvinnliga subjektet i den tidigare 
diskussionen sker inte enbart på bekostnad av ett heterogent kvinnligt subjekt i 
tredje världen. Den innebär också återskapandet av den maskulina 
förnuftsförståelsen och det maskulina subjektet.  

Mohanty framhåller hur denna förståelse av kvinnor som en homogen kategori 
reproducerar den binära analysmodell som det maskulina västerländska 
förnuftssubjektet etablerat. Än en gång förstås världen i ömsesidigt uteslutande 
begreppspar. Den västerländska feministen har, genom sin oförmåga att artikulera 
att konstituerandet av begreppet kvinna är kontextuellt betingat, upprätthållit 
dikotomin mellan självet och den Andra. Feministens problem uppenbarar sig 
främst när hon åter blickar mot den egna arenan, på vilken hon med denna 
dualism ofelbart kommer att återta platsen som mannens Andra.44 

Vidare, menar Mohanty, bör vår västerländska feminist fråga sig vad för typ 
av samhälle hon vill skapa. Vid användandet av binära uppdelningar frambringas 
inget alternativ till förhållandet ”grupper som dominerar och grupper som blir 
dominerade”. Här, säger Mohanty, blir kvinnans enda möjlighet till frigörelse att 
behålla strukturen, men kasta om dess inbördes roller. Hon agerar fortfarande i 
ideologisk konsensus med den hegemoniska klassen.45 

Mohanty uttrycker sin egen form av Spivaks begrepp ”epistemiskt våld”. För 
detta använder hon sig av ett stycke av Anouar Abdel-Malek, som jag finner i stor 
utsträckning kan relateras till Gramsci:  

 
”Modern kolonialism utgör i verklig mening en hegemonisk 

imperialism, som i maximal utsträckning utövar ett rationaliserat våld som 

når högre nivåer än någonsin tidigare – med eld och svärd, men också 

genom försöket att kontrollera hjärtan och sinnen.”46 

 
Den ”hegemoniska imperialismen” har vi här sett utöva våld på flera områden. Vi 
finner den i konstituerandet av den homogena kategorin Kvinnan i tredje världen, 
på denna appliceras en eurocentrisk världsåskådning, som cementerar relationen 
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mellan väst och periferin. Kvinnorna i periferin uppmanas acceptera den 
världsåskådning som de västerländska feministiska forskarna företräder. De 
ombeds låta sig invaggas i en falsk känsla av gemensamt förtryck, gemensamma 
intressen och gemensam kamp, medan imperialismen, utnyttjandet och rasismen 
fortfarande gör sig gällande bortom systerskapet.47 

Men den hegemoniska imperialismen våldför sig också på den västerländska 
feministens medvetande. Genom att godkänna kategorin Kvinna som en homogen 
kategori återskapar hon den manliga dominans hon sökt kullkasta. Med sitt 
förfarande samtycker hon till den makt som utövas på henne. Trots att hon inte är 
en del av den hegemoniska klassen är hon i konsensus med den ideologi hon rör 
sig inom, den maskulina och eurocentriska ideologin. Genom att återskapa det 
binära och centraliserade tänkande som utgör en fundamental del av det 
centraliserade maskulina kunskapssubjektet, står det patriarkat hon söker 
motarbeta ohotat.  Den västerländska feministiska forskaren har här gett exempel 
på både hur den hegemoniska klassens makt är tvingande och hur den bygger på 
att hon, som dominerad, medger den, anammar den och undgår att erbjuda andra 
alternativ. 

Även Judith Butler framhåller hur skapandet av en definitiv identitet utesluter 
andra möjliga förståelser av världen. Subjektet stängs för möjliga sätt att utvecklas 
och förhålla sig till omgivningen.48 Med inskrivningen av sig själv i en homogen 
kategori som inte tar hänsyn till kulturella kontexters skillnader har feministen 
begränsat sin identitet. Hon har själv pålagt sig den hegemoniska klassens 
preferenser. Hennes feminism är en del av en patriarkal ideologi. 

3.3 Ett praktiskt förnuft 

Via Mohanty har vi sett att den västerländska feministiska forskningen har en 
inneboende politisk natur, som den inte har råd att blunda för. Den feministiska 
forskaren måste analysera den makt hon besitter och ta ställning inom det globala 
politiska och ekonomiska system hon rör sig inom.49 Detta gäller självklart all 
forskning och inte bara den som innefattar epitetet ”feministisk”.  

Vår fråga blir nu om det finns någon möjlighet till forskning om det subalterna 
subjektet som inte medför en reproduktion av det västerländska 
kunskapssubjektet. Detta avsnitt syftar till att söka efter hur en forskning som tar 
avstånd från den eurocentriska förståelsen av förnuft skulle kunna se ut och även 
till att uppmärksamma eventuella problem med en sådan.  

Mohanty själv menar att en sådan forskning är möjlig. Hon ger exempel på 
västerländska feministiska studier som inte fångar forskaren i det maktalstrande 
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generaliserandets fälla genom att extrapolera från den egna identiteten.50 För att 
undkomma en vy av den Andra utifrån det egna subjektets centrum kan Martha 
Nussbaums förståelse av det praktiska förnuftet vara till stor hjälp. Nussbaum 
diskuterar förnuftet ur ett etiskt perspektiv och förespråkar ett etiskt 
förhållningssätt som tar avstånd från det abstrakta förnuftet. Hennes analys av den 
aristoteliska dygdetiken är givande och intressant. Här väljer jag dock att endast 
använda delar av den och lämnar därför en djupare inblick i den därhän. Mitt 
fokus kommer istället att ligga på hur ett förnuftsbegrepp baserat på praktisk 
klokhet kan se ut och vilka implikationer ett sådant kan ha för vetenskapen. 

Nussbaum vänder sig mot idén om jämförbara värden, hon tar avstånd från det 
universella för att istället hävda det enskildas förtjänster och förespråkar känslan 
och fantasin framför det rationella. Det praktiska förnuftet ger inget utrymme för 
den systematiska vetenskapliga förståelsen. Ett på förhand existerande 
regelsystem utgör en begränsning vid betraktandet av praktiska angelägenheter, då 
dessa är föränderliga och instabila och knutna till sina respektive kontexter. Ett 
etablerat regelsystem måste vara grundat på fenomen som redan förekommit. 
Nussbaums värld är dock skiftande och varje fenomen står skilt från de övriga. 
Till följd av detta tvingar ett fast regelsystem fram en reducerad bild av de 
fenomen som det analyserar.51 

Den vetenskapliga analysen måste, med det praktiska förnuftet som grundval, 
istället alltid vara kontextbunden. Den måste placera sig i sin specifika situation 
och vara formbar för varje möte som kan ske i denna. Nussbaum lyfter fram 
Aristoteles exempel på  hur byggarna i Lesbos använde en böjlig linjal när de 
skulle mäta den räfflade kolonnen. På samma sätt måste forskaren vara öppen för 
varje intrikat del av den struktur hon studerar.52 Aristoteles understryker 
ojämförbarheten när han skriver:  

 
”titta och se hur rika och olika de yttersta värdena i världen är! 

Försumma inte att undersöka varje värdefullt ting, respektera det för dess 

specifika naturs skull och reducera det inte till något annat!”53 

 

Den enda regel Nussbaums praktiska förnuft uppvisar är regeln att förkasta 
generella regelsystem och beslutsmetoder. Till och med den intellektuella 
slutsatsen kan, genom det praktiska förnuftet, uppfattas som ett misslyckande. 
Slutsatsen fixerar den partiella kunskapen, vilket måste uppfattas som en 
tillbakagång. Till följd av språkets begränsningar blir kunskapen då även för det 
praktiska förnuftet en reducerad återgivning av verklighetens komplexitet.54 

En låsning av den enskilda företeelsen brister också i uppmärksammandet av 
förståelsen av det praktiska förnuftet, och i förlängningen också vetenskapen, som 
något dynamiskt, något som är föränderligt över tid och rum. Vi ser så hur den 
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vetenskapliga analysen växer fram i en reciprok relation mellan individen, 
gemenskapen, traditionen, samt den diskursiva praktik den existerar inom. 
Forskaren kan sägas bedriva en vetenskaplig improvisation, i vilken hon både 
måste vara öppen och mottaglig för sitt åtagande och förhålla sig med 
uppmärksam varsamhet till de strukturer som är hennes egen kontext.55

 

Nussbaums förståelse av det praktiska förnuftet finner jag vara i samklang 
med Mohantys optimism om en vetenskaplig analys som uppvisar känslighet 
gällande sin position i maktens strukturer. Liksom det praktiska förnuftets hänsyn 
och sökande efter det partikulära menar Mohanty att analyser måste vara lokala 
och kontextuella. Forskaren måste sträva efter att utforma kategorier inifrån den 
situation som analyseras. Med en sådan metod kommer den övergripande 
kategorin Kvinnor, som Mohanty i det här fallet diskuterar, att benas upp. Istället 
kommer denna ersättas med olika kategorier för kvinnliga subjekt som tar hänsyn 
till exempelvis klasstillhörighet och etnisk identitet. Detta innebär en 
differentierad bild av begreppet kvinnor, där kvinnor som socio-ekonomisk och 
politisk grupp skapas i speciella lokala sammanhang. I denna kontextspecifika 
analys finns det utrymme för marginalens upplevelser. De kvinnliga subjekten kan 
tillerkännas sina respektive erfarenheter av sitt förtryck och sitt motstånd mot 
detta.56 

Mohanty framhåller således det trängande behovet av att formulera politiska 
identiteter. Hennes avståndstagande från grova eurocentriska generaliseringar 
innebär ett ställningstagande för historiskt och kontextuellt specifika 
generaliseringar.57 Vi har sett hur Nussbaums förståelse av det praktiska förnuftet 
kan utgöra ett medel för att åstadkomma den typen av förenklingar.  

I belysandet av uppfattningen om det praktiska förnuftet ser jag dock faran att 
reproducera den förnuftsförståelse jag söker kritisera. Därför vill jag poängtera att 
jag önskat framställa en förståelse av vad förnuft innebär och hur vetenskap kan 
bedrivas. Att placera in vetenskapliga teorier på en måttstock för att ge dem en 
inbördes hierarkisk ordning blir att bedriva vetenskap inom det västerländska 
paradigmet. Den som är innehavare av denna måttstock förfogar över makten att 
värdera och döma. En kritik av det västerländska förnuftsbegreppet kräver mer än 
att diagnostisera de hegemoniska förståelserna av förnuft.58 

Det praktiska förnuftet utgår från föreställningen om ett heterogent Andra. 
Varje fenomen existerar i sin separata kontext och där i sin individuella form. 
Därav kommer varje fenomen utgöra ett nytt problem, med en ny historia och nya 
förutsättningar. Forskaren är lika heterogen. Hon är sammansatt av sin kulturella 
kontext, bunden i vad Gramsci kallar sitt ”sociala block”. Förstår vi forskarens 
kontext i ljuset av Gramsci så ser vi i vårt fall att detta sociala block konstitueras 
av den ideologi som förstår eurocentrismen som universell. Vidare måste vi ha i 
beaktande att Gramscis människa inte förmår överskrida sin kontexts ideologiska 
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diskurs. Den kritiska rösten kan bara höjas inifrån diskursen i syfte att 
omformulera den, men utan föreställningen om en total emancipation.  

En stor förtjänst med Nussbaums alternativa förnuftsförståelse finner jag är 
hur den tar forskarens egen person och dennas konstituerande kontext i ständigt 
beaktande. Härigenom anser jag att Nussbaum följer den gramscianska teorin om 
förändring som omformulering snarare än omvälvning. Den homogena kategorin 
Andra byts med denna förnuftsförståelse ut mot en heterogen förståelse av andra. 
Vi ser ett mångfaldigande av subjekt. 

Trots Mohantys kritik av hur feministiska analyser riskerar att återskapa ett 
koloniserande kunskapssubjekt menar hon att postkoloniala studier har mycket att 
hämta från genusteorin. Postkoloniala studier skulle kunna använda 
genusteoretiska angreppssätt för att finna utgångspunkter för metoder att kasta ljus 
över den egna positionen och dess eventuella maktimplikationer. Enligt den 
gramscianska teorin måste kritiken komma inifrån det sociala  blocket. Kritiken 
kan endast uttryckas genom studiet av det sociala blockets diskurser och den egna 
individens ställning inom dessa. Dekolonisering handlar för Mohanty om att tänka 
utanför dominerandets sfärer, men detta i samtidig medvetenhet om den egna 
existensen inom den kollektiva processens kontext. Detta står i samklang med 
skillnaden mellan kvinna och genusmedvetenhet. Kvinna betecknar den sociala 
bestämningen, dominansen och hegemonin, medan genusmedvetenhet innebär en 
kritisk granskning av implikationerna av denna sociala bestämning.59 

3.4 Åter till den subalternas röst 

Har vi nu här, genom Spivak, Mohanty och Nussbaum fått se prov på postkolonial 
forskning som visar att den subalterna faktiskt kan tala? Eller ser vi återigen det 
smygande centraliserade subjektet skymta i skuggorna av hennes jag? 

Även om den postkoloniala studien tar sin utgångspunkt i det praktiska 
förnuftet, eller i en genusteori med känslighet för maktstrukturer hos sociala 
bestämningar, ser jag fortfarande ingen möjlighet för den att undkomma sin 
position i centrum och den fördel för det egna jaget detta medför. Dock anser jag 
att ovanstående vetenskapsteoretiska förhållningssätt uppvisar möjligheter till 
analysmetoder med den något paradoxala förtjänsten att sätta det centraliserade 
subjektets hegemoniska position i centrum för studien. Genom ett ständigt 
påpekande av  analysens ofrånkomliga subjektivitet undkommer man möjligen 
just själva undkommandets makt. Den intellektuella, som låter de förtryckta själva 
få tala genom den intellektuellas transparenta jag, besitter framställningens makt, 
som vi i förlängningen sett har koloniserande effekter. 

Det finns flera aspekter av att som marginaliserad få tala från centrum, anser 
Spivak, aspekter som både erbjuder möjligheter och begränsningar.  Hon menar 
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att det vanligtvis erkända centrat gärna bjuder in valda delar av marginalen. 
Härmed kan det säga, som även Mohanty har redogjort, att marginalen är lika god 
som centrum. Den ideologi och världsåskådning som representerar centrum blir så 
än en gång återskapad och definierad på sina egna villkor; idealiserandet av den 
egna förklaringen. Centrum reproducerar sitt kunskapssubjekt, genom att inordna 
marginalen i den egna ideologiska verkligheten. Spivak pekar dock också på en 
annan aspekt av att som marginaliserad få tala från centrum. På centrums insida 
kan man uppfatta dess egen lokala och partikulära sammansättning. Med 
kännedom om uttrycken för marginalens diskursiva enskildhet får man i centrum 
möjlighet att studera vad som gör centrum marginaliserat.60  

Denna uppfattning om den marginaliserades möjligheter finner jag vara ett 
utmärkt exempel på Gramscis dekonstruktiva-rekonstruktiva utveckling. Det är en 
nödvändighet att utföra analysen av maktens strukturer både från ett makrologiskt 
och ett mikrologiskt perspektiv för att kunna uppmärksamma hur de 
subjektsbildningar som styr på individnivå är bestämmande för makronivån och 
vice versa.61 

Detta gör dock att den subalternas röst alltid är dold för forskaren. 
Representation är omöjligt, enligt Spivak, men den är inte desto mindre 
nödvändig. Detta gestaltar Spivak kanske allra bäst i sitt sätt att skriva. Hon är 
restriktiv med de explicita förklaringarna, istället återvänder hon till sin berättelse 
gång på gång och skriver om den för att tolka bildens motiv i ännu en form. Det 
ständiga, men ouppnåeliga målet är den subalterna. Representationen är 
nödvändig, den måste finnas för att den subalternas identitet måste erkännas.62 

Spivak visar själv prov på sin texts ömtålighet. Hon understryker att genom att 
kritisera skapandet av ett kolonialt subjekt, ett Andra, som inte erkänner den 
subalterna riskerar den subalterna själv oupphörligt att tvingas inta platsen som 
den Andra. Den subalterna hotas att snärjas av önskningen om en förklaring. Hon 
svävar i faran att  fångas i en projicering av jagets behov av ett själv och en värld. 
Analysens sårbarhet är ständigt närvarande.63 

Som vi sett använder sig Spivak av den självoffrande änkan i Indien i en 
diskussion om representation. Mitt användande av denna konkreta berättelse 
undkommer inte anklagelsen av att nyttja den subalterna i syfte att kritisera min 
egen västerländska vetenskapskontext. På denna punkt fallerar jag och återskapar 
det självcentrerande västerländska subjektet. Spivaks text utgör dock exempel på  
ett försök att uppmärksamma den indiska änkans självberättigande, att erkänna 
hennes identitet i relation till sig själv. Spivak är noggrann med att framhålla att  
uppmärksamheten om den egna positionen aldrig är tillräcklig som kritik av det 
suveräna subjektet. Varje anspråk på transparens måste betraktas som ett utövande 
av makt. Själv påminner hon oss genom sin text om hur hon inte lyckas 
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undkomma sitt begär till en identitet och sin därmed omöjliga uppgift att närma 
sig den subalterna.64 

Svaret på vår fråga om den subalterna blir alltså nej. Representation är inte 
möjlig. Inte heller med en förståelse av förnuft som praktiskt och kontextbundet 
kan vi höra henne tala. Vad som i bästa fall kan ske är ett iscensättande av 
Mohantys beskrivning av sitt samarbete med M. Jacqui Alexander: 

 
”we have become attuned to the pulse of each other’s thinking, and we 

have developed an analytic language which now truly belongs to both of 

us”65 
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4 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att problematisera den förståelse av förnuftet och  
vetenskapens former som jag hävdat ger uttryck för en universalistisk 
etnocentrism. Denna etnocentrism kretsar kring det västerländska manliga 
kunskapssubjektet. Den innebörd av objektivitet, universalitet, och förklaringar 
abstraherade från det enskilda, som den västerländska maskulina förståelsen av 
förnuft innehar, har jag hävdat är uttryck för makt.  

Den som besitter detta förnuft, den som kan tala i termer av allmängiltighet 
och transparens har makt att fälla domar som inte kan överklagas. Det 
kunskapssubjekt som är objektivt kan måla världen i sina färger och mena att 
dessa är de enda möjliga för att tavlan ska bli åskådlig. 

Min problematisering av denna förnuftssyn har främst bestått i hur 
oppositionen av dess bild, dekonstruktionen av den, riskerar att återskapa det 
maskulina västerländska subjekt den opponerande söker frigöra sig från. 

Genom Gramscis teori om hegemoni och ideologi har vi sett hur förståelsen av 
förnuft kan betraktas som ideologiskt färgad. Den hegemoniska klassen når sin 
styrande position genom att dess ideologi anammas av hela samhället. Endast om 
övriga delar av samhället erkänner ideologin som sin egen kan den hegemoniska 
klassens dominans bli varaktig. Ideologin, eller den organiska ideologin, 
genomsyrar dock hela samhället. Det sunda förnuftet speglar den vetenskapliga 
sfären, ideologin kan utläsas i språket, i utbildningen, i konsten, i juridiken, i 
individens och kollektivets varje aktivitet. Ideologin kan inte uteslutas ur ett enda 
av samhällets områden. Alltså är varje fält människan rör sig inom politiserat. Så 
också hennes förnuft.  

Detta omöjliggör det objektiva förnuftet. Vetenskap kan aldrig formas i 
abstrakta termer för att osynligt utföra sitt studium med krav på universell 
giltighet. Att ge sken av att göra det finner jag vara en central del av det 
västerländska förnuftsförståelsens repressiva karaktär. Det ovan nämnda kravet på 
objektivitet innebär i kombination med utnämnandet av det egna subjektet som 
innehavare av detta att alternativa förståelser av förnuft inte erkänns. Genom att 
luta sig tillbaka på den på egen hand definierade förnuftsförståelsen har det 
maskulina västerländska kunskapssubjektet möjlighet att förkasta alla andra 
skrivningar av förnuft som ovetenskapliga. 

Ett sådant förfarande får politiska konsekvenser när dörrarna till de politiska 
sfärerna stängs för den Andra, så länge den Andra inte efterlever rationalitetens 
ideal. Den Andras irrationalitet har varit ett klassiskt skäl för att legitimera såväl 
sexistisk, som imperialistisk dominans. Den som framför berättelsen om den 
Andra är dock det maskulina västerländska kunskapssubjektet. Genom att vara det 
enda som innehar ett klarsynt, systematiserande förnuft är detta subjekt det enda 
som kan berätta denna historia. Det maskulina västerländska kunskapssubjektet 
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ger sig själv makten att bestämma den Andras identitet och fastställer samtidigt, 
med den binära logik som är ett signum för dess vokabulär, sin egen motsatta 
identitet.  

De officiella förklaringarna reproducerar alltså hegemonins organiska 
ideologier. Ideologin är strukturen hos möjligheterna för en kunskap, vars effekt 
är själva denna struktur. Genom Mohanty såg vi hur även de som söker kritisera  
uttrycken för dessa strukturer riskerar att återskapa dem. Den västerländska 
postkoloniala feministen som anammar kategorin Kvinnor som fundamental 
analyskategori återskapar föreställningen om kvinnans essentiella skillnad. Hon 
accepterar den rådande ideologin, den har lyckats i sin ambition att artikulera 
hennes intressen utan att bjuda in henne till maktens domäner. Vidare återskapar 
hon en koloniserande hållning. Analyskategorin Kvinnor som grundläggande 
enhet för studier av kvinnor i ”tredje världen” tar inte hänsyn till lokala skillnader, 
den ignorerar faktorer som klass, etnicitet, ekonomi och religion. Faktorer som 
kan ha betydligt större roll än gruppen kvinna, vid konstituerandet av dessa skilda 
kvinnors identiteter.  

Denna feminist, som Mohanty påpekar är förstås inte signifikativ för samtliga 
västerländska postkoloniala feminister, stänger sin identitet för alternativa 
förhållningssätt till världen, genom att erkänna giltigheten hos den 
systematiserande rationalitet som bilden av det maskulina förnuftet företräder. 
Hon accepterar sin position som subgrupp till den hegemoniska klassen. Inte bara 
trots sina försök, utan också genom försöken att frigöra sig från den repressiva 
karaktären hos makten återskapar hon dess själva strukturer.  

För att åstadkomma ett ifrågasättande av den hegemoniska klassen måste den 
intellektuella aktiviteten syfta till att uppdaga dessa strukturer. Att alltid erkänna 
sin positionering är en metod för detta. Nussbaums uppfattning om det praktiska 
förnuftet utgår från tillvarons mångfald. Enskilda händelser kan endast förstås 
som sådana, bundna i sin specifika kontext, av sin lokalitet och historicitet. 
Forskaren är lika bunden hon av de diskursiva element som format henne. 

Metoden blir att ständigt förhålla sig på nytt, att förkasta alla regelsystem och 
alla generaliseringar. Att underkänna uttalanden om det partikulära, som har sin 
utgångspunkt i det universella. Vetenskapsprojektet blir improvisation, en 
musikerns metod av interaktion mellan ensemblens olika delar. Med denna 
förståelse av förnuftet och den vetenskapliga metoden blir varje intellektuell 
slutsats ett misslyckande. Den låser den partiella kunskapen i språkets 
begränsningar och reducerar bilden av verklighetens komplexitet.  

Spivak menar att representation inte är möjlig. Något framställande av den 
subalterna kan aldrig göras. När vi söker artikulera henne kommer vi aldrig undgå 
oss själva, den subalterna fortsätter vara dold bakom våra begär att till den egna 
identiteten. Representationen kan också vara farlig. Den som utger sig för att vara 
den subalternas företrädare, riskerar glida in i rollen som hennes framställare och 
blir därmed hennes skapare. Den som säger sig kunna göra en 
ideologitranscendent representation av den subalterna har koloniserat henne. Hon 
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har bundits i det osynliga nät som objektiviteten lägger ut. ”Neokolonialism är 
som strålning”, säger Spivak, ”den känns inte lika mycket, knappast alls – det 
känns som om man är oberoende”.66 Representation ger aldrig den subalterna 
möjlighet att tala, dock måste ansträngningen att höra hennes röst upprepas gång 
på gång.  

Gramscis frigörelse från ideologin sker i dess omartikulerande. Ideologin 
måste brytas ner i sina beståndsdelar för att byggas upp i en annan form. Det är i 
dekonstruktionen av ideologins diskursiva fält som maktens strukturer uppenbarar 
sig för individen. Det är här hon vinner möjlighet att uppenbara sin egen position 
bland dessa, uppmärksamma hur strukturerna binder henne, genom att vara 
hennes världs referenssystem, men samtidigt gör henne fri att formulera om dem i 
nya uttryck för existensen.  

I glidningen mellan betydelserna finns faran och möjligheten. Faran att blunda 
för glidningens nödvändighet. Faran att förlora sig i föreställningen om 
transparensens möjlighet. Att inte erkänna glidningen är att tro att den egna 
ideologin kan överskridas och att den subalternas röst är tillgänglig för jaget. Att 
erkänna glidningen innebär dock möjligheten att utöva en annan 
förnuftsförståelse. Att skriva i mellanrummet, i glidningens själva kärna, ger 
fortfarande inte den subalterna en röst, men innebär ett ifrågasättande av självet 
och det andra. Att inte ställa dem som varandras motsatser, inbegripna i en ständig 
kamp, utan i en dynamisk process av ömsesidigt utbyte.   
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