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Abstract 
 
Denna uppsats ställer sig inledningsvis frågan: kan liberalismen förenas med nationalstaten i 
ett koherent normsystem, med utgångspunkt i en normativ premiss, baserad bl.a. på Jürgen 
Habermas diskursetik, att samhällets normer bör prövas genom en rationell, genomlyst 
diskussion. På ett djupare plan är det emellertid inte bara liberalismen och nationalstaten som 
diskuteras, utan de två trender dessa anses approximera: teknokratin och det transcendenta. 
Den förra förstås som en kombination av perceptiv begränsning i positivistisk anda med en 
normativ reglering av det mänskliga beteendet. Den senare förstås som den upplevelsemängd, 
vilken står utanför det normala och vardagliga och ofta beskrivs i religiösa termer. 
 Den preliminära slutsatsen blir att liberalismen och nationalstaten är komplementära, i det 
att de förkroppsligar var sin av dessa grundkomponenter, men erbjuder en tillflykt undan en 
annan. Således är liberalismen rationalistisk, men förespråkar frihet, medan nationalismen är 
öppen mot det transcendenta, men tillhandahåller verktygen för reglering och ofrihet. Den 
motsättning detta medför tolkas som normativt icke önskvärd, varefter strategier för att lösa 
denna problematik diskuteras. Fyra vägar till kommunikativ rationalisering beaktas och 
författaren tar ställning för en öppen diskussion, vilken erkänner de transcendenta elementens 
validitet på något plan, men tar inte slutgiltig ställning till deras exakta tolkning. 
 
Nyckelord: Liberalism, nationalstat, teknokrati, transcendens, kommunikativ rationalisering. 



Innehållsförteckning 
 
 
 
 
I. Inledning.................................................................................................................................. 1 
 
Metod: det normativa samtalet ..................................................................................................... 2 
 
Disposition ................................................................................................................................... 4 
 
 
II. Teoretisk bakgrund: teknokratin och det transcendenta.................................................. 6 
 
Teknokratins perception............................................................................................................... 7 
 
Den normativa regleringen, vetenskapen och perceptionen......................................................... 8 
 
Sammanfattning: teknokrati, transcendens och transponering..................................................... 10 
 
 
III. Liberalismen och nationalstaten: skilda system ............................................................... 11 
 
Nationalstaten: ett nödvändigt ont?.............................................................................................. 13 
 
Slutsats: öppna och slutna system; teknokratiskt komplementära ............................................... 16 
 
 
IV. Kommunikativ rationalisering: teoretiska möjligheter ................................................... 17 
 
 
V. Slutdiskussion ........................................................................................................................ 21 
 
 
Litteraturlista ............................................................................................................................. 23 



 1

I. Inledning 
 
 
 
 
Den generella problematik denna uppsats behandlar härrör, kan man säga, från Guds plötsliga 
död. Efter att under drygt 1000 år ha dominerat Västerlandets politik och samhälle 
förpassades de religiösa frågorna gradvis till en plats i skuggan. De stora religionskrigen i 
Europa i samband med den framväxande vetenskapliga världssynen skapade ett nytt 
statssystem som framgångsrikt utmanade och slutligen besegrade de kristet feodala 
statsbildningarna, med en början i Västeuropa (se exempelvis Hall [red.] 1996: s. 3-7). Det 
blev nödvändigt att finna en ny form för samverkan mellan stat och samhälle och en ny grund 
för statens enhet. Den liberala ideologin kom att växa fram i ett sociologiskt rum där den 
merkantila borgarklassen sökte ersätta det feodala privilegiesamhället med ett nytt, som var 
mer kompatibelt med den framväxande kapitalismen. Detta innebar helt enkelt ersättandet av 
en gammal elit med en ny; termen medelklass bör inte lura oss att bortse från detta faktum. 
 Det liberala samhället tänktes som ett kontrakt mellan fria individer, där politiska beslut 
fattades efter rationell diskussion. Det har alltid funnits ett intimt band mellan liberalism och 
rationalism; även om nyliberaler och socialliberaler är oense om fördelningen mellan 
offentligt och privat, eller stat och marknad, är de ense om att det effektivaste systemet för 
rättvis fördelning mellan individer är det bästa. Således uppstod en form av stat, vars gränser 
tycks godtyckliga och vars rationalitet ligger i att den effektivt fyller vissa av individerna satta 
mål. Så långt är saken klar: den teknokratiska1 staten var en fastställd utopi. 
 Parallellt med denna utveckling skedde dock en annan, till synes onödig, övergång: från 
feodalstat till territorialstat till nationalstat. Det intressanta med liberalismens relation till 
nationalstaten är att de båda är resultat av djupt liggande, ihållande trender i moderniteten, att 
de båda gradvis ersätter alla konkurrenter för att slutligen smälta samman, men ändå inte 
tycks vara beroende av varandra eller egentligen överhuvudtaget förutsätta varandra. Liksom 
nationalstaten är godtycklig för liberalismen, gäller även det omvända förhållandet. Ingen av 
de två kan förstå den andre som någonting annat än en tillfällig och fullständigt godtycklig 
allierad. 
 Ännu märkligare är kanske det faktum att de två inte alls tycks komplementära, utan 
snarare ömsesidigt uteslutande, i alla fall normativt teoretiskt. Om vi ser samhället som ett 
normativt system, bör det föranleda vissa bekymmer om två eller flera av dess axiom 
motsäger varandra. Inte nog med att systemet blir oförutsägbart, denna schizofreni riskerar att 
döda den rationella debatt som enligt många är liberaldemokratins kärna. Således tycks det 
vara högst motiverat att närmare utreda detta samband. Min frågeställning blir: 
 

• Kan liberalismen förenas med nationalstaten i ett koherent normsystem, eller är de två 
i själva verket ömsesidigt uteslutande? 

 
Problemet är att liberalismen och nationalstaten, förutom att vara två distinkta trender, men 
för tillfället i ett komplementärt förhållande till varandra, tycks inkorporera två ännu djupare – 

                                                 
1 Jag skall återkomma till och utveckla detta begrepp längre fram. I min användning avser teknokratin främst ett 
förhållningssätt, inte en organisationsform. 
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och motsatta – komponenter. Jag kallar dem teknokratin och det transcendenta, och jag menar 
att de kan förstås som ömsesidigt uteslutande. Där teknokratin är närvarande är det 
transcendenta frånvarande, och vice versa. Och ändå tycks de sammanfalla i den moderna, 
liberaldemokratiska nationalstaten. Därför kan man säga att jag parallellt med att jag 
diskuterar teknokratin och nationalstaten ser dem som representanter för en djupare 
problematik eller “fall” i vad jag här antar om det modernas djupstruktur. 
 
 

Metod: det normativa samtalet 
 
Den politiska filosofin kan förstås som ett försök att besvara frågan: Hur ser det goda 
samhället ut? Leo Strauss gör, när han söker besvara frågan vad politisk filosofi är, 
distinktionen mellan denna och statsvetenskapen (political science). Enligt Strauss är filosofin 
i allt väsentligt ett sökande efter sanning, medan vetenskapen i sin positivistiska form avvisar 
sökandet efter en absolut kunskapskälla. I det moderna samhället har dock avvisandet av både 
filosofi och teologi lett till “intellektuell anarki”. Det för-vetenskapliga tänkandet avfärdas 
som folklore och värdeomdömen ses som irrelevanta. (Strauss 1959: 9-27) Som bl.a. Peter 
Wagner hävdar, innebär detta en försvagning av samhällsvetenskapens förståelse. Wagner 
(2001) menar att den moderna samhällsvetenskapens födelse sammanfaller med ett radikalt 
brott med den filosofiska (och därmed också epistemologiska) traditionen. Därmed blir 
samhällsvetenskapen en del av det moderna, vilket minskar dess förmåga att förstå detta 
tillstånd, eftersom den reflexiva kraft filosofin utgjorde har avskiljts. Eftersom 
samhällsvetenskapen delar flera grundpremisser med det moderna tänkandet i dess helhet, kan 
den inte analysera dessa okritiskt2 (ibid. kapitel 1). 
 Genom att förneka möjligheterna av rationella värdeomdömen skapar positivismen3 en 
omöjlig situation: det målrationella tänkandet kan avgöra den snabbaste vägen att nå ett mål, 
men inte bestämma eller rangordna målen. Frågan är dock om vetenskapen som metod 
verkligen är oförenlig med filosofins sökande efter absolut sanning även om värden? Om vi 
bara postulerar sanningen och ser diskussionen som en metod att approximera den borde det 
inte alls vara omöjligt att diskutera värden. Vi kan se hela den politisk-filosofiska traditionen 
som en fortlöpande debatt, där argument vägs mot varandra och vinner kraft genom den 
procedur som frambringar dem. Det normativa samtalet har inte varit utan regler genom 
historien. Den retorisk-filosofiska diskussionen som den förts i den västerländska traditionen 
skall i idealfallet följa vissa regler och kan därför förstås just som en metod att approximera 
sanna utsagor genom att argumenten prövas genom en viss metod. 
 Precis så tänker sig Jürgen Habermas att det politiska samtalet kan gå till. Han utgår från 
begreppet kommunikativt handlande, som han ser som distinkt från instrumentellt handlande. 
Dessa representerar också två olika former av rationalitet: medan målet för det instrumentella 

                                                 
2 Wagner menar vidare att moderniteten innefattar två begreppsliga grundpremisser; människans autonomi – 
vilken som vi skall se kan tolkas både individualistiskt och kollektivt – och världens rationalitet. De som tror att 
dessa är faktiska kallar Wagner modernister, de som ser dem som lovvärda möjligheter moderna. Vi skall 
återvända till dessa frågor senare. 
3 En formalisering av det moderna vetenskapsparadigmet. Positivismen lanserades av Auguste Comte på 1830- 
och 40-talen. Huvudprincipen är att det vetenskapliga – till skillnad från det teologiska eller metafysiska – 
tänkandet, begränsas till det klart observerbara. De logiska positivisterna, en gruppering inom den moderna 
filosofin, utvecklade en princip för verifierbarhet: endast det som kan härledas ur perceptionen, eller är en 
logisk-matematisk tautologi, kan verifieras. (se exempelvis Lacey 1996: 261-263) 
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handlandet är att uppnå tekniska/egoistiska mål, syftar det kommunikativa handlandet till att 
nå konsensus och därmed social koordination.4 Efter att ha identifierat dessa två 
handlingsformer fortsätter Habermas med att framlägga ansatser till ett vittgående projekt, 
som kan sammanfattas i termer av kommunikativ rationalisering och/eller diskursetik. Detta 
projekt är mycket omfattande och bygger på åtminstone två skilda grundpremisser: 
 (I) En samhällskritisk, sociologisk ansats, som i mycket bygger vidare på Frankfurtskolans 
kritiska teori. Det centrala problemet är enligt denna del av Habermas projekt hur en av det 
moderna samhällets starkaste trender, utbredningen av den instrumentella rationaliteten, kan 
motverkas. I enkla ordalag menar Habermas att de moderna administrativa och ekonomiska 
systemen drivs av en instrumentell rationalitet, vilken opererar genom effektiva medier – 
makt och pengar – vilka gradvis inkräktar på det kommunikativa handlandets arena, den s.k. 
livsvärlden. De patologier i form av normupplösning (anomi), alienation och psykiska 
problem detta ger upphov till kan endast bemötas med en motsvarande rationalisering av 
livsvärlden, som då blir stark nog att åter interagera med systemen på jämlik basis. (Denna 
teori utvecklas i sin helhet i Habermas [1987]). 
 (II) En teoretisk ansats, som bygger vidare på den tradition av moralfilosofisk reflektion vi 
berörde ovan. Enligt denna argumentationslinje kan moraliska utsagor inte jämställas med 
positivistiska vetenskapliga sådana i sina sanningsanspråk, men de har sanningsanaloga 
egenskaper. Habermas försöker i sin diskursetik grunda moralen i den procedur som används 
för att frambringa universella etiska sanningar. Det problem Habermas försöker lösa utgår 
från den kritik som riktats mot deduktiva moraliska system; dessa kan antingen härledas bakåt 
i oändlig regress, eller så bestämmer man en (godtycklig) slutpunkt för denna regress, om 
man inte vill göra sig skyldig till cirkulär argumentation (d.v.s. förutsätta vad som skulle 
bevisas). 
 De flesta faktiska system tycks vara axiomatiska, d.v.s. härledda från ett antal 
grundläggande premisser som inte behöver bevisas (se Lacey 1996: 19-20). I det kristna 
samhället var Gud det självklara axiomet och alla moraliska utsagor kunde härledas i en 
avbruten regress till detta faktum. Modernitetens moraliska problematik härrör just ur det 
faktum att detta axiom har försvunnit som faktiskt legitimerande grund för samhällets 
normsystem. Habermas söker lösa detta genom att förflytta principernas legitimitet från deras 
substans till den procedur som används för att nå dem. I enkla ordalag kan man säga att han 
menar att en etisk princip är riktig om den tagits fram genom en rationell, ärlig debatt i vilken 
alla berörda parter fått säga sin mening. Denna form av moral kallar Habermas alltså 
diskursetik; tillämpad innebär den en kommunikativ rationalisering. Detta förutsätter att 
samhällets fundamentala principer (om)prövas, vilket diskrediterar alla former av traditionell 
legitimitet. Jag skall återkoppla till denna normativt metodologiska utgångspunkt i uppsatsens 
näst sista kapitel. 
 Denna normativa bakgrund visar emellertid vilken problematik jag ser i den 
liberaldemokratiska nationalstaten. Denna tycks till sitt väsen motsäga sin egen normativa 
legitimitet, eftersom nationen, om den motiveras rationellt, tycks reduceras till ett tomt 
begrepp och om inte, utgör en motpol till idén om rationell legitimitet. Men det är endast mot 
bakgrund av de ovan redovisade normativa utgångspunkterna detta utgör ett problem. Rent 

                                                 
4 Försök har gjorts att grunda detta i en utvecklingspsykologisk förståelse av individers moraliska utveckling. 
Enligt detta synsätt skulle det instrumentella hänga samman med en motsättning mellan den pre-konventionella 
nivåns bestraffning och lydnad och den konventionella nivåns internalisering av den generaliserade andres 
förväntningar (se Eriksen & Weigård 1999: 76-86). 
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empiriskt är det ju faktiskt helt oproblematiskt att normsystem är inbördes motsägande och 
sänder förvirrande signaler. 
 Hur skall jag då rent konkret gå till väga för att söka besvara min frågeställning? Ett 
alternativ hade varit att systematiskt gå igenom samtliga nationalistiska och liberala diskurser 
och jämföra dessa, men detta hade krävt att jag förfogade över betydligt större resurser än vad 
som faktiskt är fallet. Ett substitut kunde förstås vara att välja ett eller några “fall” och studera 
dessa. Jag hade exempelvis kunnat välja en “typisk” nationalistisk och en “typisk” liberal 
diskurs och jämfört dessa. Emellertid finns ett tredje alternativ, som bättre passar min teori-
utvecklande ambition. Jag har helt enkelt valt att utgå från existerande teorier, d.v.s. placerat 
mig på en relativt abstrakt nivå. Faran med detta är naturligtvis att man måste förlita sig på de 
redan existerande teoriernas giltighet. För att bemöta denna risk har jag utgått endast från 
sådana teorier som jag bedömer som mycket trovärdiga och välunderbyggda. Eftersom jag 
redovisar mina källor och intersubjektiviteten således är hög, torde detta tillvägagångssätt 
vara lika säkert som en analys av mer primära källor. Uppsatsens karaktär blir därför av arten: 
Om vi godtar premiss a och premiss b, följer premiss c. En kritisk läsare måste främst ställa 
sig två frågor: Är denna teori trovärdig och väl underbyggd? samt: Har författaren förstått 
teorin korrekt? Min normativa bakgrundspremiss är som sagt att det är önskvärt att 
samhällens moralsystem bygger på logiskt koherenta, rationellt genomlysta principer, men 
denna idé skall faktiskt också prövas genom denna uppsats. 
 Frågeställningen kan endast besvaras genom antagandet av mer preciserade 
delfrågeställningar. För det första måste vi fråga oss: Vad är liberalismen? Därefter: Vad är 
nationalstaten? för att slutligen kunna jämföra dem. Denna jämförelse kommer alltså att 
bygga på abstraherade, teoretiska destillat. En framtida undersökning skulle naturligtvis 
kunna bygga ut och fördjupa det resonemang jag nu måste föra med ganska lätt hand. Å andra 
sidan tror jag att även denna sorts teoretiska studier kan säga oss någonting väsentligt om vår 
samtid, om de siktar rätt. 
 
 

Disposition 
 
Även om uppsatsens struktur i stora drag framgår av innehållsförteckningen, skall jag här 
något utförligare presentera de följande kapitlens syfte och innehåll. I kapitel II konstruerar 
jag en teoretisk fusion av bl.a. Foucault, Elias, Eliade och Roszak, m.fl., vilken syftar till att 
ge en bakgrundsförståelse av den moderna kontext i vilken liberalism och nationalstat 
interagerar. Mitt specifika, och möjligen omstridda, grundläggande postulat är att 
moderniteten bl.a. innefattar en djup trend, som jag har valt att kalla teknokratin. Detta synsätt 
och dess framväxt samt relation till det jag kommer kalla det transcendenta skall behandlas i 
kapitel II. 
 I kapitel III jämför jag liberalismen och nationalstaten på rent analytisk-begreppslig basis. 
Jag försöker helt enkelt komma fram till fungerande definitioner av dessa två begrepp och 
utröna vilka deras centrala komponenter är, för att slutligen se om de verkar vara 
komplementära eller ömsesidigt uteslutande. Jag skall naturligtvis söka relatera dem till det 
transcendenta och till teknokratins komponenter, som en grund för jämförelsen. I kapitel IV 
skall jag återvända till den kommunikativa rationaliseringens princip och åter diskutera 
huruvida denna verkligen är önskvärd, efter att ha föreslagit de för mig uppenbara logiska 
möjligheterna till koherens baserat på den förståelse av den liberala nationens dynamik som 
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de tidigare kapitlen lett fram till. Med andra ord kommer jag i detta kapitel fråga mig: Skall 
nationen liberaliseras, liberalismen nationaliseras, eller är en kompromiss möjlig. Eller på en 
högre nivå: Skall det teknokratiska segra fullt ut, eller det transcendenta återvända, eller kan 
deras relation omformuleras inom ramarna för ett koherent normsystem. Kapitel V, slutligen, 
söker sammanfatta och reflektera över uppsatsens resultat samt föreslå några riktningar för 
framtida forskning inom detta fält. 
 En avslutande kommentar till mitt referenssystem: Detta sker i huvudsak genom den s.k. 
Harvardmetoden, d.v.s. parenteser inom löpande text, men jag använder mig parallellt med 
detta av den s.k. Oxfordmetoden, med fotnoter. Jag använder fotnoterna dels för att 
kommentera texten, dels när jag snabbt vill föra in ett helt resonemang eller ett destillat av 
flera författares observationer, utan att alltför mycket hacka sönder den löpande texten med en 
mängd parenteser. När jag refererar till ett verk med endast årtal antyder detta att det 
refererade resonemanget i själva verket förs i större detalj genom hela boken, men jag 
bedömer att det räcker att endast återge de centrala punkterna utan att gå in på alla 
invändningar eller redovisa hela den empiriska underbyggnaden. När jag refererar till ett helt 
kapitel gäller naturligtvis samma sak, fast i mindre skala. (Avslutningsvis skall jag säga att jag 
följt författarnas egna preferenser när det gäller kapitlens benämningar, d.v.s. val av arabiska 
[kapitel 2] eller romerska [kapitel II) siffror. Men detta var bara en parentes.) Årtal inom 
klammer anger tiden för första utgåvan. Denna anges för något äldre, klassiska verk. 
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II. Teoretisk bakgrund: teknokratin och det transcendenta 
 
 
 
 
Historikern Theodore Roszak (1969) framförde i sin beskrivning av 1960-talets amerikanska 
proteströrelser åtminstone tre omstridda teser: (I) Att det amerikanska (och övriga 
västerländska) samhället kunde karaktäriseras som en teknokrati. (II) Att ungdomsprotesterna, 
både de politiska (nya vänstern) och mer begränsat kulturella (hippies), i allt väsentligt kunde 
förstås som en revolt mot just det teknokratiska samhället. (III) Att ungdomsprotesterna 
därmed stod för ett radikalt nytt, och fullständigt oppositionellt, synsätt, som var lika 
väsensskilt från teknokratin som de första kristna var i förhållande till sina antika föregångare. 
 Dessa teser kan naturligtvis kritiseras; särskilt sårbar är den sistnämnda, som redan kan 
sägas ha falsifierats. Det blev ingen ny, oppositionell kosmologi som steg ur 
ungdomsupproret, det skenbart oppositionella var ofta en del i en ny, framväxande 
mainstream-kultur medan de mest radikala praktikerna kom att överges. Marwick (1998) har 
övertygande (och med tiden på sin sida, Roszak befann sig trots allt in medias res) visat att 
motkulturen generellt sett snarare var en del av flera trender, vilka genomsyrade och 
förändrade den moderna kulturen i dess helhet. Ändå menar jag att Roszak fångar någonting 
väsentligt, särskilt i sin beskrivning av teknokratin som en dominerande samhällstrend, även 
om jag skulle vilja modifiera hans förståelse av denna. 
 Teknokratin, för Roszak (1969: 5-6), framstår inledningsvis främst som en 
organisationsform: 
 

By the technocracy, I mean that social form in which an industrial society reaches the peak of its 
organizational integration [...] Drawing upon such unquestionable imperatives as the demand for 
efficiency, for social security, for large-scale co-ordination of men and resources, for ever higher levels of 
affluence and ever more impressive manifestations of collective human power [...] So we arrive at the era 
of social engineering in which entreprenurial talent broadens its province to orchestrate the total human 
context... 

 
Denna organisationsform är emellertid intimt sammankopplad med vissa mentala premisser, 
av vilka Roszak (ibid. 10-11) särskilt nämner följande tre: (I) “That the vital needs of man are 
(contrary to everything the great souls of history have told us) purely technical in character 
[...]” (II) That this formal (and highly esoteric) analysis of our needs has now achieved 99 per 
cent completion [...]” och (III) “That the experts who have fathomed our hearts desire...all 
happen to be on the official payroll of the state and/or corporate structure [...]”. Det sätt på 
vilket Roszak för samman idéer, av vilka vissa uppenbarligen är mycket djupgående och 
intimt sammankopplade med modernitetens upplysningsparadigm5, medan andra är mer 
begränsade och kanske främst karaktäristiska för hans egen omedelbara omgivning, ökar 
kanske teknokratins förklaringskraft i hans kontext, men minskar begreppets 
användningsområde över tid. Å andra sidan finns en inbyggd spänning i hans egen behandling 
av teknokratin, där tyngdpunkten faktiskt läggs vid normativa och perceptiva, snarare än 
organisatoriska, aspekter. 
                                                 
5 D.v.s. ett tänkande som inte bara diskrediterar Bibeln som axiomatisk kunskapskälla, utan också hävdar att 
denna kan ersättas av ett förnuftigt sökande efter kunskap (se exempelvis Hampson [1993] & Outram [1996). 
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I min användning förenar teknokratin två till synes distinkta trender. Den ena innefattar den 
moderna regleringen av mänskligt beteende, en process som beskrivits av både Elias och 
Foucault, den andra innefattar modernitetens förändrade världsuppfattning, vilken beskrivits 
av religionshistoriker och religionssociologer, som Mircea Eliade och Peter Berger. Vi skall 
sedan se hur Roszak faktiskt erbjuder en koppling mellan dessa två6, innan jag slutligen 
sammanfattar förståelsen av det teknokratibegrepp som skall användas i denna uppsats. 
 
 

Teknokratins perception 
 
En av komponenterna i den moderna transformationen brukar ibland beskrivas som en 
sekularisering. Detta är emellertid ett mångtydigt begrepp, vilket bl.a. Hill (1980: kapitel 11) 
visat. Bland begreppets många användningsområden kan vi urskilja följande betydelser: 
 (I) En försvagning av religiösa institutioner, (II) en försvagning av religiösa idéer och 
tänkesätt, (III) en transponering av religiösa idéer och aktiviteter till sekulära former, (IV) ett 
avskiljande av statens och/eller samhällets legitimitetsgrund från religiösa källor och (V) en 
generell omsvängning från transcendenta till immanenta mål för instrumentellt handlande. Det 
intressanta i sekulariseringsprocessen är, menar jag, just det faktum att religiösa idéer och 
praktiker kan transponeras till formellt sekulära former. I dessa fall kan vi beskriva 
sekulariseringen som ofullständig, eller till och med hävda att skenbart sekulära aktiviteter, 
idéer och institutioner är pseudoreligiösa. Precis detta perspektiv återfinns i Eliades (1959) 
analys av den religiösa människans förhållningssätt, vilken avslutas med en kritik av de 
“degenererade” former han ser i sin samtid. Enligt Eliade karaktäriseras den religiösa 
människans världsbild av en uppdelning i heliga och profana kategorier. Detta gäller såväl tid 
som rum och kan exemplifieras i fenomen som heliga platser och en evig, tidlös, gudomlighet. 
Denna distinktion kollapsar sedan i det moderna7, menar Eliade, med oklara resultat. Eftersom 
vi vet att upplysningens och positivismens påverkan varit centrala, kan vi logiskt räkna med 
två möjliga utfall. Antingen utesluts den heliga sfären och det profana expanderar och fyller 
hela verkligheten, eller så finns de heliga kategorierna kvar, men ofta på ett omedvetet eller 
föga medvetet plan, transponerade till nya områden. I själva verket vill jag påstå att de allra 
flesta i nuläget är väl medvetna om att det senare är fallet, även om detta tidigare må ha varit 
en omstridd sanning. En ökande medvetenhet inom många av samhällsforskningens områden 
har visat på sådana “pseudoreligiösa” former som Eliade beskriver. Särskilt gäller detta vissa 
politiska ideologier, som ibland medvetet (exempelvis grenar av marxismen) andra gånger 
omedvetet (som exempelvis delar av nationalismen) införlivar religions-analoga element. 
 Som vi har sett innebär den “religiösa” upplevelsen av tid och rum en icke-homogen 
perception. Detta kan bättre förklaras om vi inför de analytiska kategorierna immanens och 
transcendens. Det förra avser det som är här, det senare det som ligger bortom. Detta kan 

                                                 
6 Jag utvecklar alltså Roszaks teknokratibegrepp i två viktiga avseenden: För det första avskiljer jag de 
organisatoriska aspekter som Roszak själv till stor del negligerar. Detta i syfte att nå en klarare och mer 
analytiskt entydig förståelse. För det andra inkluderar jag bl.a. Eliade och Berger för att nå en exaktare bild av 
vad den teknokratiska perceptionen innebär i förhållande till erfarenhetens transcendenta komponenter. Jag 
menar att Roszak, överraskande nog, visar på kopplingen mellan normativ och perceptiv reglering, utan att 
närmare problematisera någondera av dessa i sig. Därav mitt “faktiskt” ovan. 
7 Anderson (2002: 22-36) har noterat den förändrade tidsuppfattningens betydelse för nationalismens framväxt, 
vilket inte är särskilt förvånande, eftersom nationalismen kan ses som ett derivat av den moderna 
transformationen. Vi skall återvända till dessa frågor i kapitel III, IV och V. 
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tolkas perceptivt som att den immanenta perceptionen avser en standardsituation, medan det 
transcendenta är det främmande och eftersträvansvärda undantaget (annars skulle det heliga 
inte ha den status det har). Det heliga, eller religiösa (orden är egentligen synonyma), utgörs 
alltså av en del-kategori av den upplevelsemängd som transcenderar det vardagliga, 
immanenta. Detta innebär inte att de nödvändigtvis är utbytbara kategorier; alla transcendenta 
upplevelser är inte heliga, men alla heliga upplevelser är transcendenta. Ibland används 
begreppet “peak experiences” för att beteckna transcendenta upplevelser. Även om dessa kan 
beläggas empiriskt, är den avgörande frågan hur de skall tolkas och integreras i en gällande 
världsbild. Jag skulle vilja aktualisera två tolkningsdikotomier, den ena normativ, den andra 
epistemologisk. I det förra fallet kan vi diskutera huruvida de transcendenta upplevelserna är 
naturliga eller inte. Medan vissa, som Eliade, antyder att de är en normal och integrerad del av 
den mänskliga erfarenheten och således inte bör förnekas, menar andra, exempelvis vissa 
Marxister och psykoanalytiker8, att de i grunden är onaturliga resultat av repression. I det 
senare fallet diskuterar vi snarare om de är sanna, verkliga, eller inte. Detta beror naturligtvis 
i grunden på vilken epistemologi vi arbetar med. Såsom bl.a. Peter Berger (1990: kapitel 2) 
visat, är våra epistemologiska tolkningsscheman beroende av vilken kulturgemenskap vi ingår 
i och därmed vilka kategorier vi tillskriver vissa sanningsvärden. 
 Dessa två tolkningsdikotomier är förmodligen empiriskt nära sammanbundna (d.v.s. de 
flesta som anser att de transcendenta upplevelserna är onaturliga anser också att de är osanna 
och vice versa), men de är analytiskt distinkta (således är det fullt möjligt att hävda att de 
religiösa kategorierna är naturliga för de flesta människor, men osanna. Denna tes har drivits 
av bland andra Leo Strauss). 
 Vi kan kort konstatera att här har pågått en intensiv debatt i de västerländska samhälls- och 
beteendevetenskaperna åtminstone under de senaste tvåhundra åren. Syftet med denna uppsats 
är inte att besvara dessa frågor, men en medvetenhet om problematiken är nödvändig för min 
argumentation i uppsatsens senare kapitel. För närvarande är det dock tillräckligt att 
konstatera, att den första grundläggande komponenten i det teknokratiska tänkandet utgörs av 
en profanering av perceptionen. Med andra ord: alla transcendenta kategorier är per definition 
uteslutna ur det teknokratiska tänkandet, som endast accepterar det immanenta. 
 
 

Den normativa regleringen, vetenskapen och perceptionen 
 
På det normativa planet tycktes upplysningen inledningsvis medföra stora framsteg. En vanlig 
uppfattning har varit, att många förfaranden, vilka tidigare varit “primitiva” humaniserats och 
att människan över huvud taget blivit friare. Denna ljusa bild har naturligtvis inte förblivit 
oemotsagd av de kritiska samhällsvetenskaperna, vilka under 1900-talet noterade en modern 
skuggsida i form av ökande normativ reglering. Detta innebar, kan man säga, att en form av 
förtryck ersattes av en annan. Elias (1997) har visat hur den västerländska nationalstaten 
formats mot bakgrund av en ökande reglering av det mänskliga beteendet. De absolutistiska 
staterna lyckades tämja den motsträviga adeln, vilket hängde samman med en internalisering 
av fysisk kontroll. Medan det medeltida samhällets största fara låg i yttre hot, utgörs de största 
hoten mot de moderna nationalstaternas komplexa system av bristande självkontroll. 

                                                 
8 Se exempelvis Browns (1959) “vanvördiga” exposé över sambandet mellan Lutheranismen och “det anala”. 
Brown ger dock Luther i allt väsentligt rätt, men omtolkar honom i psykoanalytiska termer. 
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Foucault (1998) har på ett liknande sätt påvisat modernitetens ökande beteendereglering, 
denna gång i samklang med upplysningens förnuftspremisser och idéer om humanitet. De 
tidigare stundtals mycket grymma kroppsstraffen kom under en ganska kort tidrymd (mindre 
än ett århundrade) att ersättas av fängelset som huvudsaklig straffmetod. Foucault vill visa hur 
detta sker parallellt med en generell utveckling av moderna disciplinära metoder, vilka i högre 
grad än tidigare förlitar sig på exakt reglering av människors tid, rum, kropp och rörelser, 
tendenser vilka naturligtvis så småningom internaliseras. Foucault menar vidare att samma 
mönster återfinns i en mängd moderna institutioner; armébaracker, fängelser, sjukhus och 
skolor. Foucault visar hur detta underbyggdes av nya framväxande vetenskaper, i detta fall 
medicin och psykiatri (en röd tråd genom Foucault verk kan sägas vara just vetenskapens 
baksida, hur skenbara framsteg genast får repressiva konsekvenser). 
 Roszak (1969: kapitel VII) har trovärdigt visat hur teknokratins till synes distinkta element, 
perceptiv begränsning och normativ reglering, är sammanbundna genom att använda tre 
huvudbegrepp (ibid. 217): “The alienative dichotomy; the invidious hierarchy; the 
mechanistic imperative. Det första begreppet beskriver positivismens indelning av det 
observerande “härinne” och det observerade materialet “därute”: “…people think they are 
behaving scientifically whenever they create an In-Here…which undertakes to know without 
an investment of the person in the act of knowing. The necessary effect of distancing...may be 
achieved in any number of ways: by the intervention of various mechanical gadgets [...] by the 
elaboration of chilly jargons and technical terms [etc]” (Ibid 218). Följden av positivismens 
imperativ (att endast det observerbara är föremål för trovärdig beskrivning) blir att människan 
(In-Here) reduceras till förmån för en expanderande, mätbar, yttervärld. Därav den perceptiva 
komprimeringen, avskrivandet av transcendenta upplevelser. 
 Det andra begreppet avser att beskriva den orättvisa hierarki som upprättas mellan det 
observerande jaget och det som observeras. Eftersom det förra monopoliserar intelligens och 
kunskap i en legitim jakt på ytterligare vetande omtolkas omvärlden och förvandlas till enbart 
ett objekt för det teknokratiska subjektets maktutövning. Detta faktum förenar så disparata 
objekt som andra människor, laboratoriedjur, underutvecklade länder och själva den 
omgivande naturen, vilken exploateras.9 
 Det tredje begreppet uppmärksammar den problematik som uppstår ur det faktum att det 
objektiva medvetandet omöjligt kan förinta allt det som anses “irrationellt”, onödigt eller 
irrelevant. Således uppstår ett behov av disciplin och kontroll. Här blir klockan av avgörande 
betydelse i sin exakta reglering av tid och rörelse: “…the achetypal machine in our society is 
not the gargantuan steam engine, but the liliputian clock. For even the steam engine had no 
industrial significance until it became part of a regulated system of production, a system 
which ran like ‘like clock-work’”. (Roszak 1969: 228) 
 Med andra ord blir den mekaniska tidsregleringen grunden också för människans beteende 
och maskinen blir ett normativt ideal. Därav det “teknokratiska”, av grekiskans techne 
(kunnande, konst) + kratein (styra). Tekniken avser ju ett särskilt sorts kunnande, i vårt 
samhälle det mekaniskas immanenta, känslolösa reglering. Således blir detta tekniska det 
ideal som även människan söker efterlikna. Roszak menar att teknikens utbredning arbetar 
enligt en konvergensprincip: varje enskild teknisk reglering verkar oskyldig i sig, men deras 
samlade kraft är oerhörd och skapar en ny livsstil och ett nytt tänkande (ibid. 231). 

                                                 
9 Roszak bifogar flera skriftliga exempel på denna attityd. Hans poäng är naturligtvis inte att grymheterna är 
specifika för teknokratin, utan den förment känslolösa attityd gärningsmannen utstrålar. Jag besparar läsarna av 
denna uppsats dessa exempel, som ju är lätt tillgängliga för var och en som önskar engagera sig i dessa frågor. 
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Sammanfattning: teknokrati, transcendens och transponering 
 
Detta kapitel framför tesen att en av de djupaste och mest genomträngande av de trender som 
tillsammans brukar kallas moderniteten kan kallas teknokratin. Jag tolkar denna som ett 
tänkesätt snarare än som en organisationsform och menar att teknokratin förenar två till synes 
distinkta komponenter: För det första en begränsad verklighetsupplevelse, vilken utesluter de 
element av den mänskliga erfarenheten som radikalt transcenderar det normala och 
vardagliga. Detta naturligtvis till skillnad från de förmoderna synsätt, vilka inkluderade 
magiska och mystiska upplevelser både individuellt och kollektivt bl.a. i meditation och 
ritualer. Emellertid innebär förståelsen av teknokratin som en trend bland flera, att ett rum 
öppnas för det transcendenta även i det moderna. Särskilt har vi uppmärksammat möjligheten, 
att transcendenta element som tidigare förekommit i religiös form kan ha transponerats (d.v.s. 
bytt form, till skillnad från transportering, som enbart betecknar förflyttning) till andra sfärer. 
 För det andra inkluderar teknokratin som vi sett en särskild art av normativ reglering, som 
söker styra människors tid och rörelse enligt ett mekanistiskt schema. Detta hängde, som vi 
såg, samman med den positivistiska vetenskapssynens strikta avskiljning av det icke mätbara 
såsom meningslöst samt dess skarpa dikotomi mellan det kalla, observerande subjektet samt 
det maktlösa, underordnade objektet. Den dystopiska slutpunkten för denna utveckling är det 
mörka, alienerande samhälle där alla möter varandra som misstänksamma men kallt 
observerande subjekt och ingen sann gemenskap längre existerar. 
 Frågan vi ställer oss nu är naturligtvis hur dessa kategorier, teknokratin och det 
transcendenta, fungerar i det moderna samhället. En naiv föreställning om den “rationella” 
politisk-ideologiska debatten som kontrast till förmodern irrationalism och religiositet blir allt 
svårare att upprätthålla ju mer vi förstår om de moderna ideologiernas källor. Å andra sidan 
vore det förhastat att helt enkelt anta att det ideologiska tänkandet i sin helhet bygger på 
transponerade transcendenta element. I det följande skall vi försöka förstå hur teknokratins 
komponenter motsvaras av den liberaldemokratiska nationalstatens dikotomi. 
 I sin helhet utgör detta kapitel en teoretisk fusion, där jag utgått från en modifierad form av 
Roszaks teknokratibegrepp (tänkesätt istället för organisationsform; för övrigt anser jag att 
min definition i själva verket ligger närmare tyngdpunkten även i Roszaks beskrivning) samt 
försökt bygga ut detta, med hjälp av bl.a. religionsforskare som Eliade och Berger samt mer 
allmänt orienterade sociologer som Elias och Foucault. Även om ovannämnda forskare utgår 
från olika epistemologiska och maktteoretiska antaganden10 påvisar de, menar jag, delar av 
samma djupgående trend. En skillnad är dock tydlig: medan Foucault och Roszak fokuserar 
på den normativa regleringens band till modern vetenskap, observerar Elias (och Gellner11) 
den länk som finns till nationalstatens framväxt. I det följande kapitlet skall vi söka utröna 
vilka diskrepanser och ömsesidigt komplementära förhållanden som egentligen föreligger 
mellan liberalismen och nationalstaten, med avseende på de grundkategorier som detta kapitel 
arbetat fram. 

                                                 
10 Foucault har kritiserats, av bl.a. Habermas, för sin förment Nietzscheanska kunskapssyn. Denna debatt 
refereras och kommenteras av bl.a. Ashenden & Owen [1999]. Frågan är bara vilket system som inte skulle 
kollapsa under upplysningens mest överdrivna anspråk. Det är ju betydligt sannolikare att skilda system också 
bedöms som olika önskvärda av människorna som lever i dem, eller m.a.o. sannolikare att vissa system är bättre 
än andra än att alla system är lika bra. Således är politisk passivitet en omotiverad reaktion (som en följd av 
dessa resonemang). 
11 Vi skall i kapitel III se hur Ernest Gellner (1993) teoretiserar sambandet mellan nationalstatens framväxt och 
behovet av en kommunikativ standardisering i industrisamhället. 
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III. Liberalismen och nationalstaten: skilda system? 
 
 
 
 
I detta kapitel söker vi inledningsvis efter liberalismens väsen, och hur detta samvarierar med 
det teknokratiska tänkandet och med transcendenta aspekter. Syftet är dels att undersöka i 
vilken utsträckning liberalismen kan sägas inkorporera teknokratiska ideal – d.v.s. vi skall se 
vilken relation denna ideologi har till teknokratin – dels att som en förutsättning för detta söka 
utröna vilka centrala komponenter som utmärker liberalismen. Jag skall inledningsvis gå 
igenom referenslitteratur i syfte att fastställa en minsta gemensamma nämnare som definierar 
liberalismen, därefter skall jag behandla de s.k. kommunitaristernas kritik av liberalt 
tänkande. Detta är motiverat framförallt eftersom denna effektivt uppenbarar liberalismens 
grundläggande antaganden; ett idékomplex som definierar sig mot ett annat12 formar en 
spegelbild, i vilken vi kan avläsa dess karaktäristika. 
 Få skulle förneka de svårigheter som ligger i att sammanfatta en bred och spretig 
idétradition i några centrala egenskaper och de som försöker inleder gärna med att 
uppmärksamma detta faktum.13 Dock, i ett läge när allt fler gör bedömningen att liberalismen 
förvandlats från omstridd ideologi till underliggande meta-teori för hela det politiska fältet14, 
bör det vara möjligt att i generella termer karaktärisera denna. De centrala komponenter som 
brukar nämnas är frihet (naturligtvis), individualism samt rationalitet.15 Av dessa följer vissa 
politiskt-institutionella preferenser, såsom maktbalans, rationell debatt, representativ 
demokrati (med tonvikten på representativ) och en klar avgränsning mellan stat och 
civilsamhälle. 
 Ytterligare ett problem som brukar beröras är den analytiska dikotomi som ofta anses 
splittra liberalismen antingen geografiskt (Europa/USA) eller kronologiskt (klassisk/modern). 
I det förra fallet hävdas det ibland att den amerikanska liberalismen är alltför absorberad av 
socialistiska premisser och har muterats p.g.a. sin ställning som det dominerande paradigmet i 
politikens ideologiska vänsterfält (Gottfried 1999: kapitel 1), någonting som nyliberalismen 
kan ses som en reaktion emot. Hur, frågor man sig, kan två tankesätt som är så diametralt 
motsatta i sin syn på offentligt och privat, stat och marknad, i själva verket höra till samma 
kategori? I det senare fallet, som är besläktat med det förra, hävdas att den klassiska 
liberalismen på olika sätt radikalt avviker från den moderna i så stor utsträckning att den 
senare knappast kan förstås som sant liberal (se exempelvis Hellsten, Kopperi & Loukola 
[red.] 1997: 9-23). 
                                                 
12 Kommunitaristerna har kritiserats för just detta – att de i allt väsentligt framlägger en negativ, men ingen 
positiv, teori. (Uddhammar 1993: 9) Kanske är kritiken delvis både felaktig (d.v.s. de framlägger faktiskt, men i 
fragmentarisk form, positiva teorier) och missriktad (d.v.s. de har inga anspråk på att framlägga en totalteori; 
men det hade knappast heller de första liberalerna), men den säger ändå någonting väsentligt: att 
kommunitarismen kan ses just som ett svar på liberal dominans inom politisk teori. 
13 Varefter de ofta ändå presenterar vissa kriterier, antingen enligt minsta gemensamma nämnarens princip eller 
genom att kontrastera olika tolkningar och argumentera för att deras är den rätta (som vi skall se). Bl.a. Szacki 
(1995: kapitel II) föreslår en lösning baserad på insikten att det finns en hel familj liberalismer, men detta 
transponerar ju endast problemet till ett nytt plan! 
14 “From New Right conservatives to democratic socialists, it seems we are all liberals now”. Liberalismen har 
blivit: “…a supposedly neutral meta-ideology, capable of providing the ground rules for all legitimate 
ideological disputes…” (Eatwell & Wright [red.] 1999: 23). 
15 Detta är ett destillat av de mest centrala komponenterna, utöver dessa förekommer naturligtvis variationer (se 
bl.a. Eatwell & Wright (1999: kapitel 2), Johnston (1994: kapitel I) och Meadowcroft (1996: kapitel 2). 
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Jag tror att dessa problem delvis kan härröra från en oklar strategi vid bestämmandet av 
liberalismens väsen. Uppenbarligen beror detta på hur vi avgränsar en ideologi och på vilket 
plan vi ser dess axiomatiska uttryck: filosofiskt eller institutionellt. Således kan man 
konstatera att samma grundantaganden kan ge upphov till vitt skilda politiska 
ställningstaganden, beroende dels på den omgivande kontexten, dels på deras förening med 
skilda sekundära antaganden. Vad som exempelvis skiljer nyliberaler från socialliberaler är 
inte att de avvisar de rationalistiska och frihetliga grundpremisserna, utan att de tolkar dem 
olika samt förenar dem med olika bedömningar av den privata respektive den offentliga 
sektorns rationalitet. Våra ganska minimalistiska grundkriterier, frihet, individualism och 
rationalitet, kvarstår. 
 Den kommunitaristiska kritiken mot liberalismen är ofta filosofisk till sin karaktär och 
riktar således in sig mot liberalismens grundläggande antaganden; både ontologiskt, 
epistemologiskt och etiskt. Ytligt sett tycks kritiken hävda att den liberala individsynen är 
förenklad, att individen i själva verket alltid är situerad. Frågan är väl om  liberalerna förnekar 
detta, eller om de inte snarare ser någonting önskvärt i människors förmåga till reflexiv 
autonomi i förhållande till den sociala bakgrunden. En fördjupad kritik hävdar här att den 
neutrala liberaldemokratiska staten inte förmår upprätthålla den nödvändiga horisont av 
grundläggande kulturella premisser, i vilken individen formas. (Kymlicka 1999: kapitel VI) 
På ett ännu djupare plan kan naturligtvis individens förmenta autonomi problematiseras på 
psykologiska grunder. Att den mänskliga individen inte är odelbar i någon innehållslig, 
mental mening är klart16, men vi kan alltså även ifrågasätta hennes funktion som koordinator; 
som aktör. 
 Frågan är varför detta problem skulle lösas genom att transponeras till det kollektiva 
planet, om den omvända förflyttningen inte innebar en ökad rationalisering. Kollektiv är 
knappast i högre utsträckning rationella aktörer än vad individer är. Däremot finns det, som vi 
faktiskt redan sett, ett område där kollektivet har ett avgjort försteg: som producent av 
kunskap och moraliska alternativ. På dessa grunder har bl.a. Alisdair McIntyre och Charles 
Taylor rest allvarliga invändningar mot liberalismen (och moderniteten). McIntyres 
resonemang utgår från det faktum vi redan uppmärksammat (se s. 3 i denna uppsats): att 
deduktiva moralsystem måste grundas axiomatiskt. Detta sker typiskt i en kontext, vilket 
omöjliggör rationell etisk debatt mellan företrädare för skilda idévärldar. Den rationella etiska 
diskussionens sammanbrott i det moderna samhället härrör enligt McIntyre ur upplysningens 
misslyckande att ersätta den traditionella teleologiska17 moralen med en universellt rationell 
moralkälla. Lösningen blir då att återupprätta telos betydelse med insikten att denna uppstår 
kollektivt; i praktiker, i det enskilda livets narrativa enhet och genom den förenande 
traditionen. Dessa möjliggör en moralisk debatt, genom att upprätta de ramar inom vilken 
denna kan föras. (Mulhall & Swift 1992: 70-100) På ett liknande sätt resonerar Taylor, när 
han fastslår betydelsen av moraliska ramverk för våra val. Utan en värdehierarki blir vårt 
handlande meningslöst, varför individen alltid agerar mot bakgrund av en moralisk horisont. 
(ibid. 101-126) Frågan är dock vilka praktiska implikationer detta får. Även om vi kan fastslå 
att värdehierarkier skapas kollektivt, har individen ett försteg i sin möjlighet att kritiskt pröva 
och reflektera över dessa. Vad kritiken framförallt implicerar, enligt min mening, är att värden 

                                                 
16 “The human individual is the geometric locus of an indefinite number of determinations…” (Chapman & 
Shapiro [red.] 1993: 17) 
17 Teleologiska moralsystem utgår från att en handling är eftersträvansvärd om den fyller vissa mål; exempelvis 
om det goda livet eller Guds vilja, eller bara uppfyllandet av maximal lycka (Lacey 1996: 96-99). 
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bör vara gällande även politiskt oavsett hur de formas. Således tycks kommunitaristerna 
framförallt polemisera mot liberalernas strävan efter rationell debatt och prövning, mot 
liberalismens rationalism, vilken de ser som lika diskrediterad som upplysningsprojektets 
universalistiska etik i sin helhet. 
 Denna kommunitaristiska kritik bortser dock enligt min mening från det faktum att 
traditionella teleologiska moralsystem oftast är transcendentalt avlastade, d.v.s. kopplade till 
religiösa, mytologiska föreställningsvärldar. En enbart självlegitimerande tradition har 
knappast funnits. Således tycks kritiken i själva verket förespråka en tredje ståndpunkt, mellan 
religionen och politiken, där axiomatiska sanningar grundas cirkulärt. Detta är knappast 
tillfredsställande och innebär i mina ögon snarast ett ignorerande av teknokratins prekära 
dilemma: att de gamla gudarna försvunnit, utan att ersättas av nya. Detta problem löses inte 
trovärdigt genom att man blundar för det. Å andra sidan kan man ifrågasätta arten av den 
liberala rationalismen; varför kan denna debatt inte omfatta också det transcendenta? Vi skall 
återvända till denna problematik i nästa kapitel. 
 Sammanfattningsvis kan vi dock konstatera att liberalismen till fullo ansluter sig till 
teknokratins snäva perception, d.v.s. dess rationalism innebär ett fullständigt accepterande av 
det immanentas primat. Detta kan förklaras sociologiskt med den historiska kontexten: 
Liberalismen uppstod ju i samband med en ny kommersiell och industriell ekonomi och 
motsvarade till stor del den nya borgarklassens utmaning mot det feodalt aristokratiska 
privilegiesamhället, vilkets kristna legitimitet föll sönder i 1500- och 1600-talens religiösa 
krig. (se exempelvis Eatwell & Wright 1999: kapitel 2 eller Hall [red.] 1996: kapitel 1). 
Liberalismen teoretiserar dock inte den normativa regleringen, då den individuella friheten ju 
har som förutsättning att varje rationell individ är handlingsmässigt obunden. Därmed 
motsäger liberalismen alltså en av teknokratins två centrala komponenter, men bekräftar en 
annan. 
 
 

Nationalstaten: ett nödvändigt ont? 
 
I det följande skall jag söka reda ut den begreppsförvirring som följer ur en sammanblandning 
av nationen, nationalismen och nationalstaten, vilka i själva verket är analytiskt och empiriskt 
distinkta kategorier. Därefter skall vi se vilka karaktäristika som utmärker den ännu18 
dominerande statsformen: den moderna nationalstaten. Ett avgörande problem i debatten 
kring nationalstaten är att företrädare för skilda ståndpunkter tycks oense om vad denna 
egentligen är och därmed hur intimt förknippad den är med det moderna samhället. Medan 
vissa (exempelvis Breuilly [1995]) ser nationalismen som ett mer mindre godtyckligt 
fenomen, hävdar Ernest Gellner (1993) att den i själva verket är en nödvändig del av 
moderniteten. Denna skenbara motsättning kan lösas om vi inser dels att Breuilly och Gellner 
menar olika saker när de skriver om nationalismen och dels att de beskriver ideologiska 
rörelser på skilda nivåer. Det förra berör en begreppslig, det senare en funktionell, skillnad. 
 I konkreta termer får de skilda synsätten motsatta implikationer: I det förra fallet kan vi 
tänka oss en ständigt fluktuerande nationalism, som i stort sett kan diskuteras bort, i det senare 
fallet blir nationalismen som legitimerande system någonting ständigt närvarande. För att 
egentligen förstå vad denna motsättning innebär bör vi sätta oss in i Gellners teori. Denna 

                                                 
18 Globaliseringsteoretiker har ju uppmärksammat trender som tycks utmana denna. 
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utgår från det empiriska faktum att nationalstaten är den moderna världens effektivaste 
statsmodell och att den har konkurrerat ut alla alternativ. Detta kan enligt Gellner förklaras 
genom att hänvisa till industrisamhällets behov av en kulturell homogenisering (i form av 
standardiserade nationalspråk etc.) Industrialiseringens krav på inre rörlighet och en 
urbaniserad, relativt flexibel arbetskraft förklarar varför industrialiseringen och nationalismen 
samvarierar och dessutom varför nationalstaten är så effektiv: den är helt enkelt resursstarkare 
än sina konkurrenter. (Gellner 1993 & Hall 1996: kapitel 2) 
 Denna teori har mycket starkt empiriskt stöd, men om vi granskar den närmare ser vi att 
den inte alls förklarar sambandet mellan industrialismen och nationalstaten, utan bara det 
mellan industrialisering och den kulturella homogeniseringen. Därmed utesluter den inte 
andra modeller för modern statsformation, men vi kan konstatera att det åtminstone i 
Västvärlden är nationalismen som spelat den ledande rollen som legitimerande källa för den 
nya sortens stat (men vi kan lika gärna tänka oss exempelvis en islamistisk kulturell 
homogenisering). Vi ser nu att nationalstaten är en kulturellt homogen plattform för det 
moderna industrisamhället. Detta legitimeras av idén om nationen, vilken i sig är en 
godtycklig symbol, som kan fyllas med olika innehåll beroende av de faktorer som var 
närvarande vid dess uppkomst.19 Kausaliteten kan karaktäriseras på följande sätt: 
 

nationalism – nation – nationalstat 
 
Nationalstatens normativa karaktär blir därför beroende av den nationalism som föder den. 
Generellt brukar man dela in nationalistiska ideologier enligt skilda klassifikationsprinciper. 
Den förmodligen vanligaste distinktionen skiljer mellan en så kallad medborgerlig 
nationalism (Västeuropa och USA) och en etnisk nationalism (Tyskland, Öst- och 
Centraleuropa). Analytiskt inkluderar denna distinktion i var och en av alternativen två 
egentligen logiskt distinkta variabler: inklusion samt pluralism. Med andra ord, det antas i 
själva dikotomin att de nationalstater som är inklusiva, d.v.s. välkomnar invandrare som 
medborgare, också är demokratiska och de som är exklusiva är politiskt auktoritära. Detta är 
emellertid inga logiska samband, utan bygger endast på en empirisk generalisering. Dock: Om 
dessa samband faktiskt är etablerade, får de en kausal kraft, d.v.s. finns det en tradition av att 
demokratiska nationalstater också bör vara inklusiva och vice versa kan man anta att de 
respektive idésystemen oftast sprids i sin helhet. 
 Vi har dock ännu inte nått fram till själva undersökningens kärna: vad som egentligen 
utmärker nationalstaten, vilka dess definierande drag är. Vi har sett att nationalstaten alltså 
funktionellt kan förstås som en statsform som utmärks av en ovanligt hög grad av kulturell 
homogenitet.20 Ideologiskt är den förbunden med nationalistiska ideologier, vars idéer som 
legitimerande källor är invävda i dess kulturella djupstruktur. Den minsta gemensamma 
nämnare för de olika nationalistiska ideologierna är egentligen bara den, att de alla räknar 

                                                 
19 De flesta definitioner av nationalismen som ideologi bekräftar detta faktum. De fundamentala premisser 
nationalismen utgår ifrån har sammanfattats på följande vis: “...that humanity is naturally divided into nations, 
that nations are known by certain characteristics [...] and that the only legitimate type of government is national 
self-government.” (Kedourie 1994: 1) Enligt Gellner [1993: 1] är nationalismen “primarily a political principle, 
which holds that the political and the national unit should be congruent.” Greenfeld [1992: 4]: “The idea which 
lies at the core of nationalism is the idea of the ‘nation’”. 
20 Gellner jämför med det förmoderna Europa, i vilket partikulära mindre samhällen hölls samman dels i riken 
vilka legitimerades dynastiskt, dels av en pan-Europeisk, kristen, latinkunnig elit. Jämför även med Hodgssons 
(1993) beskrivning av den islamiska världen. 
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med en normativ enhet, “nationen”, vilken bör vara förenad med staten21. Nationen tänks 
alltså som en pre-politisk gemenskap med oklart innehåll. För liberalt inställda nationalism-
teoretiker blir det därför särskilt viktigt att definiera nationen som enbart en politisk 
gemenskap som konstitueras av de individuella fri- och rättigheter som karaktäriserar 
liberaldemokratin. Således skriver Habermas (Balakrishnan [red.] 1995: 286-287): 

 
...these individual freedoms are granted by universal rights [but] the freedom of the nation is of a 
different, a particularistic nature [...] This is the place where the secularized state preserves a residue of 
sacred transcendence: in times of war the national state imposes on its citizens the duty to risk and 
sacrifice their lives for national liberty. 

 
Denna spänning mellan universella individuella rättigheter och en pre-politisk gemenskap: 
 

...can be solved on the condition that the constitutional principles of human rights and democracy give 
priority to a cosmopolitan understanding of the nation as a nation of citizens [...] This republican core...is 
in danger as soon as the integrative force of the nation, which was meant only to support democratization, 
is led back to a pre-political fact...something given independently of the political opinion... 

 
På ett liknande sätt resonerar Viroli (1995: 185), när han försöker skilja patriotismen 
(legitim), från nationalismen (illegitim): 
 

“We do not need more citizens attending national festivals with great fervour; nor do we need more 
citizens willing to offer their country’s religious or ethnic or cultural unity. We need, instead, more 
citizens willing and capable of mobilizing when one or more citizens are victims of injustice or 
discrimination, when unfair laws are passed or constitutional principles are violated.” 

 
Varför? För att nationens politiserande av en tänkt historisk-kulturell gemenskap i sin mitt 
döljer en stor tomhet, vilken kan fyllas med ett farligt innehåll och därför måste utdefinieras. 
Problemet är inte att nationen nödvändigtvis innefattar mytiska element, men att den inte 
heller utesluter dessa. Som vi sett utgör idén om nationen en byggsten i den kulturellt (relativt, 
d.v.s. jämfört med förmoderna enheter) homogena kommunikativa gemenskap som 
nationalstaten utgör. 
 Detta innebär en öppning för pseudoreligiösa element, vilka transponerats från en tidigare 
institutionaliserad och ritualiserad religiositet. Detta är också precis vad som observerats av 
flera forskare. Nationalismen kan förstås som en “politisk religion” och nationen och dess 
insignier som heliga symboler. En dylik transponering är inte unik för nationalismen, men 
denna kan sägas utgöras den effektivaste och mest spridda behållaren för denna process i den 
moderna världen (se exempelvis Smith [2001: 33-36]; Hosking & Shöpflin [red.] 1997; samt 
för begreppen civil respektive politisk religion: Bellah 1970, 1975 & 1980 samt Lane 1981.) 
 Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att nationalstaten bygger på en kulturell och 
kommunikativ standardisering och därmed tillhandahåller verktygen för teknokratins 

                                                 
21 Med detta menar jag att nationalismen inte skall ses som den enda legitimerande kraften bland nationalstatens 
axiom, utan snarare som en bidragande kraft av flera till det “språk” som används i den moderna 
samhällsdiskussionen. Detta kan ses som en legering av en mångfald idéer, varav andra härrör ur socialismen, 
Darwinismen etc. Det är, tror jag, ett misstag att se nationen som den enda legitimerande idén i den häxbrygd, 
vilken varje given nationell diskurs är. 
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normativa reglering. Parallellt med detta utgör den däremot en potentiell tillflykt från 
teknokratins immanenta imperativ, eftersom den är öppen mot det transcendenta. Således intar 
nationalstaten och liberalismen diametralt skilda positioner i det teknokratiska schemat: 
Liberalismen uppfyller teknokratins immanenta kriterium, men tillhandahåller inte verktygen 
till dess normativa reglering, medan nationalstaten på motsvarande sätt trotsar teknokratins 
snäva immanens, men möjliggör dess reglering. 
 
 

Slutsats: öppna och slutna system; teknokratiskt komplementära 
 
Vi har i detta kapitel försökt fastställa liberalismens och nationalstatens respektive 
grundläggande drag för att kunna jämföra dessa två. Inledningsvis destillerade jag fram tre 
centrala komponenter i det liberala tänkandet: frihet, individualism och rationalitet. Därefter 
prövade vi dessa mot den  kommunitaristiska kritiken, vilken framförallt sökt påvisa att 
värden skapas kollektivt historiskt, vilket implicerar att liberalismens öppning mot ständig 
prövning och rationell debatt inte bara är onödig utan också kontraproduktiv. Det centrala och 
omstridda draget i liberalismen är alltså framförallt dess syn på den autonoma, rationella 
individens förmåga till kritisk reflektion. Emellertid hävdade jag att de förmoderna 
värdesystemen var transcendentalt avlastade, d.v.s. förlitade sig på religiösa tankevärldar och 
att en sådan avlastning ter sig osannolik “mot bättre vetande”. 
 Sociologiskt uppstod liberalismen parallellt med att kristendomen diskrediterades som 
källa till den sociopolitiska värdegrunden, vilket kan vara en förklaring till dess envisa 
immanens, men i och med den kulturella homogeniseringen kom nationen att ta initiativet 
som den grundläggande legitimitetskällan. Detta innebär dock inte att nationalismen, som 
ideologi, nödvändigtvis är dominerande i det politiska samtalet. I detta kapitel har jag velat 
göra en tydlig skillnad mellan nationen, nationalismen och nationalstaten som analytiskt 
distinkta kategorier. Detta förklarar varför nationalstaten med lätthet kan förenas med i stort 
sett vilken ideologi som helst. Visserligen finns då risken att statens grundläggande legitimitet 
motsäger den faktiska rationalitet som styr den offentliga debatten, men detta är inte ett 
empiriskt utan ett normativt problem. 
 Som vi har sett är liberalismen och nationen normativt skilda, i det att den senare är öppen 
mot (transponerade) transcendenta element, medan liberalismen förblir sluten. Detta innebär 
ett ifrågasättande av hela den liberala idén om en rationell offentlig debatt, om denna förs på 
“irrationell grund”, d.v.s. om debattens kommunikativa ram och bas utgörs av nationalstaten. 
Emellertid har vi även sett att liberalismen och nationen ter sig teknokratiskt komplementära, 
i det att nationen tillhandahåller medlen för teknokratins normativa reglering, medan 
liberalismen är konform i förhållande till dess immanens. Detta funktionella 
konvenansäktenskap, denna oheliga allians, är emellertid normativt oförenlig med de av mig 
antagna grundpremisserna. En föreslagen kommunikativ rationalisering skulle dock kunna ta 
sig olika uttryck, beroende av hur den diskursiva rationaliteten egentligen ter sig. Om vi 
tänker oss en nuvarande situation där de transcendenta elementen fått fäste i modernitetens 
djupstruktur och därmed i de idéer som legitimerar staterna, medan den offentliga debatten 
domineras av en immanent rationalitet, anar vi också tre möjliga lösningar: Antingen en total 
transcendens, eller en total immanens, eller, mer troligt, en ny förståelse av de transcendenta 
komponenterna. Dessa alternativ skall diskuteras i nästa kapitel, där vi också skall se närmare 
på vad en kommunikativ rationalisering egentligen kan innebära. 
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IV. Kommunikativ rationalisering: teoretiska möjligheter 
 
 
 
 
Som vi har sett (s. 3 i denna uppsats) står alla deduktiva moraliska system inför ett till synes 
olösligt dilemma, där inget av alternativen – oändlig regress, godtyckliga axiom eller cirkulär 
argumentation – tycks innebära en tillfredsställande lösning. Detta problem uppstår så snart 
systemen inte längre är transcendentalt avlastade, exempelvis genom härledning till Guds 
vilja eller liknande. Habermas föreslår att lösa detta problem genom ett s.k. 
transcendentalpragmatiskt22 argument: Varje talare som ger sig in i en diskussion förutsätter 
därmed att hans samtalspartner(s) är rationella varelser, liksom han själv. Av detta följer att 
talaren implicit antar vissa regler, vilka i sig skapar en samtalssituation där alla argument 
antas vara universaliserbara. Ur detta följer universaliseringsprincipen (U): Samtliga berörda 
kan godta de följder och bieffekter som dess allmänna efterlevnad kan förutses ha för 
tillgodoseendet av allas intressen (och dessa följder föredras framför följderna av kända 
alternativa möjligheter till reglering) och den därmed sammanhängande diskursetiska 
grundsatsen (D): Endast de normer kan göra anspråk på giltighet som vinner (eller skulle 
kunna vinna) bifall från alla berörda i deras egenskap av deltagare i en praktisk diskurs. 
(Eriksen & Weigård 1999: 94-99) 
 De regler som gäller för det rationella samtalet sammanfattas i den s.k. 
universalpragmatiken, vars mål är att: “…identifiera och rekonstruera universella betingelser 
för möjlig inbördes förståelse… [eller med andra ord:] allmänna förutsättningar för 
kommunikativt handlande.” (Habermas 1990: 77) 
 De allmänna betingelser som Habermas (1990: 78) antar kan sammanfattas i fyra punkter: 
att uttrycka sig förståeligt, att ge lyssnaren något att förstå, att därvid göra sig förstådd och att 
uppnå en inbördes förståelse. Ur dessa deriveras fyra giltighetsanspråk: förståelighet, sanning, 
sannfärdighet och riktighet. Med andra ord förväntas i det kommunikativa handlandet, vars 
syfte är att nå konsensus, att motparten är både sannfärdig och rättfärdig, d.v.s. både är ärlig 
och (för)håller sig till de erkända normerna. Notera att vi här har att göra med en annan 
handlingsform än den instrumentellt egoistiska. Om giltighetsanspråken inte fylls, kan 
samtalet lätt degenerera till en rent instrumentell handling (vars mål kan vara att lura någon i 
syfte att…etc.) Således är inte all kommunikation identisk med det kommunikativa 
handlandet; viss språkanvändning kan införliva en instrumentell snarare än kommunikativ 
rationalitet. För att skilja mellan dessa båda nivåer gör Habermas (ibid. 122-147) en 
distinktion (lånad av den brittiske filosofen John L. Austin) mellan illokutionära och 
perlokutionära talhandlingar. Medan den förstnämnda akten syftar till och endast till att nå 
förståelse, eftersträvar den senare ett resultat utanför språket. Dessa är analytiska kategorier 
och sammanfaller oftast empiriskt, men man kan säga att den illokutionära funktionen föregår 

                                                 
22 S.k. transcendentala argument (förvirrande nog inte att förväxla med det begrepp “transcendens” som vi 
diskuterat hittills) syftar till att visa att en premiss, även om den inte kan bevisas, måste antas vara sann för att en 
viss oundgänglig diskurs skall vara möjlig. Aristoteles menade på detta sätt att lagen om motsägelser måste antas 
vara sann av alla som överhuvudtaget gör utsagor, även om den inte kan bevisas. Transcendentala argument har 
länge varit en effektiv invändning mot radikal skepticism. (se Lacey 1996: 354-355). Habermas medkonstruktör 
av diskursetiken, Karl-Otto Apel, ger ett annat exempel: En talare som hävdar att “jag existerar inte” gör sig 
skyldig till en performativ (d.v.s. transcendental) motsägelse, eftersom talet förutsätter existens (Eriksen & 
Weigård 1999: 96). 
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den perlokutionära, eftersom denna förutsätter att talaren redan lärt sig att förmedla ett 
budskap. 
 Om vi återvänder till de två olika källorna till Habermas uppmaning till kommunikativ 
rationalisering (samhällskris och diskursetik; se s. 3 i denna uppsats), ser vi att dessa inte är 
självklart förbundna. Det är inte nödvändigt att anta riktigheten i Habermas sociologiska 
kristeori för att förespråka kommunikativ rationalisering på grundval att detta skulle innebära 
en ökad reflektion och helt enkelt innebära en högre grad av demokrati. I det senare fallet 
skulle vi ansluta oss till en skola i det samtida politiska tänkandet som ser ett ideal i den 
deliberativa demokratin (“deliberation” är helt enkelt en anglicism som skall förstås som 
överläggning eller diskussion). En skiljelinje går dock att dra mellan dem som söker 
värdekonsensus och dem som snarare ser diskussionen som central i sig (Dryzek 2000 
behandlar denna debatt. Bl.a. John Rawls företräder den förra synpunkten, Dryzek själv den 
senare). Deliberationens utsträckning och lokalisering är också oklar och omstridd; medan 
vissa ser det som eftersträvansvärt att radikalt utöka den politiska diskussionens bredd (d.v.s. 
involvera fler medborgare), betonar andra, som Habermas, dess djup (d.v.s. graden av 
reflektion kring varje enskild fråga). 
 Habermas andra källa, den kritiska teorin, härrör idéhistoriskt från en annan, mer 
Marxistiskt influerad tradition, än den deliberativa demokratin, som närmare ansluter till 
liberala idéer. I det följande skall jag endast koncentrera mig på den kommunikativa 
rationaliseringen som en del i en tradition av politisk-filosofisk diskussion. Även om 
Habermas kristeori är suggestiv, är den så svårbevisad att jag inte kommer inkludera den ens 
som ett antagande. Detta skall dock inte tolkas som att jag på ett normativt plan på ett 
okritiskt sätt anslutet mig till vissa liberala grundpremisser – detta arbete innefattar i högsta 
grad en kritisk granskning av liberalismen. 
 Den fråga som nu möter oss är vilken läsart den kommunikativa rationaliseringen skall 
anta när den reflekterar över axiomatiska antaganden och traditionella system. Min förståelse 
hitintills är att de transponerade transcendenta element som bl.a. gömmer sig i den moderna 
nationens idé bör rationaliseras kommunikativt. Det kan tyckas som den självklara följden av 
detta vore att de helt enkelt förintades, ungefär som en vampyr som utsätts för dagsljus. Så 
föreställer sig nog också en läsart, den positivistiska, denna process. Men detta är inte den 
enda. Jag skulle vilja räkna med åtminstone fyra alternativa läsarter, när oklara transcendenta 
legitimeringskällor beaktas. Jag kallar dem: 
 

• Den positivistiska, 
• den kritiska, 
• den esoteriska och 
• den översättande. 

 
Dessa alternativ medför radikalt skilda implikationer av en eventuell kommunikativ 
rationalisering. Den positivistiska innebär som vi redan sett helt enkelt att emotionella och 
transcendenta element utesluts. De avfärdas som “irrationella” eller “meningslösa”. Denna 
läsart kan motiveras med att man uppfattar det transcendenta som tomt, innehållslöst, men 
också för att man, som Wittgenstein i Tractatus Logico-Philosophicus, uppfattar dem som 
omöjliga att diskutera och teoretisera: “Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga” 
(Wittgenstein 1997 [1921]: 122). 
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Den kritiska läsarten skiljer sig från den positivistiska genom att förena samhällskritik med 
(ett anspråk på) en fördjupad förståelse för psykologiska mekanismer. En typisk företrädare 
för denna sorts resonemang är Herbert Marcuse, som inser att hans egen marxistiskt och 
psykoanalytiskt inspirerade samhällskritik inkluderar transponerade element. Emellertid 
tolkar Marcuse dessa som just rationaliserade komponenter, d.v.s. han har utkristalliserat den 
“rationella kärna” som trots allt återfinns i de gamla myterna. Med Marcuses ord: 
 

To be sure, mythology is primitive and immature thought. The process of civilization invalidates myth 
(this is almost a definition of progress), but it may also return rational thought to mythological status [...] 
In the nineteenth century, the theories of socialism translated the primary myth into sociological terms – 
or rather discovered in the given historical possibilities the rational core of the myth. (Marcuse 1991: 188) 

 
Denna läsart innebär med andra ord att man i förmoderna och transcendenta element behåller 
det som kan tolkas som inkluderande en särskild rationalitet, vilken kan överföras på 
samtidens målrationella handlande. Detta medför emellertid en reduktion av de transcendenta 
elementens perceptiva, psykologiska komponenter. Den kritiska teorins marxistiska ursprung 
tycks alltså röja sig i en tendens att acceptera det teknokratiska imperativet och förespråka ren 
perceptiv immanens. Å andra sidan finns en beredskap för en viss sorts transcendent 
avlastning, eftersom de målrationella slutaxiomen faktiskt mäts mot en tänkt verklighet, 
vilken dock är projicerad framåt i tiden. Därmed kan varje fruset ögonblick försonas med 
tanken på en framtida verklighet, vilken är öppen för omtolkning. 
 En radikalt annorlunda läsart innebär den esoteriska lösningen, som förespråkas av Leo 
Strauss. Strauss utvecklade en mycket speciell läsart av klassiska filosofer, som han menade 
visade ett budskap utåt, men i själva verket presenterade ett annat mellan raderna, 
“esoteriskt”, för de invigda. “Although society needs beliefs, the philosopher brings every 
opinion into question [...] Therefore, in order to pursue their quest, which usually includes 
teaching the few with sufficient spiritual stamina to be philosophers, they must present 
themselves to the society as good citizens...” (McAllister 1996: 29). Strauss är alltså i princip 
ense med Habermas, men menar att denna form av prövande diskussion måste hållas från 
flertalet. Därav religion och andra dogmatiska system. Strauss såg liberalismen som intimt 
förknippad med modernitetens mörka sida i form av värdeförlust och oklar målrationalitet: 
 

…we can be or become wise in all matters of secondary importance, but [...]: we cannot have any 
knowledge regarding the ultimate principles of our choices [...] The contemporary rejection of natural 
right [...] is identical with nihilism [...] Once we realise that the principles of our actions have no other 
support than our blind choice, we really do not believe in them any more [...] the less we are able to be 
loyal members of society. (Strauss 1953:4-6) 

 
När naturrätten avvisas följer alltså en moralisk kollaps, vilken inte bara omöjliggör rationellt 
agerande, utan också tycks motsäga principen om reflexiv distans från det egna samhället, 
eftersom det inte finns några externa normer att mäta detta mot. Som ett korrektiv mot denna 
inställning sökte Strauss etablera en ny läsning av de klassiska filosoferna, enligt vilka dessa 
alltså kan studeras både esoteriskt och exoteriskt. Denna distinktion tycks förklara de gamla 
myterna och ställa dem i ett nytt ljus: Medan en exoterisk läsning, som praktiseras av de 
flesta, tycks bekräfta dem, visar en esoterisk läsning att de transcendenta elementen i själva 
verket alltid varit tvivelaktiga, en sanning som dock bör hållas från flertalet. 
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Den översättande läsarten, slutligen, får här representeras av Norman Brown. Denna läsart har 
både filosofiska och psykologiska källor och innebär helt enkelt att traditionella transcendenta 
element “översätts” i syfte att utröna vad de egentligen innebär. Läsarten ligger mycket nära 
den kritiska, men utmärks, menar jag, av en större känslighet inför den emotionella, 
psykologiska eller perceptiva komponenten i det transcendenta, vilken den inte söker 
reducera. Brown försöker först tolka religionen psykoanalytiskt, sedan placera psykoanalysen 
historiskt som ett system av andlig kunskap, därefter låter han religion och psykoanalys 
spegla varandra. Bl.a. försöker han “översätta” teknokratiskt diskrediterade begrepp ur den 
kristna traditionen: 
 

Mysticism, in the mind of the general public, is identified with that flight from the material world and 
from life preached by such popularizers as Evelyn Underhill and Aldous Huxley – which, from the 
psychoanalytical point of view, may be termed Apollonian or sublimation mysticism. But there is in the 
Western tradition another kind of mysticism...which stays with life, which is the body, and seeks to 
transform and perfect it [...] Boehme [en kristen mystiker, min anm.], like Freud, understands death not as 
a mere nothing but as a positive force either in dialectical conflict with life (as fallen man), or 
dialectically unified with life (in God’s perfection). (Brown 1959: 310) 

 
Brown försöker här visa hur traditionell kristen mystik i själva verket, om den tas på allvar, 
får långt gående psykologiska implikationer. Vad Brown generellt förespråkar är en försoning 
mellan liv och död i människan, vilket endast kan ske under vissa förutsättningar: “The Death 
instinct is reconciled with the life instinct only in a life which is not repressed, which leaves 
no ‘unlived lines’ in the body, the death instinct then being affirmed in a body which is 
willing to die”. 
 Detta är en läsart som alltså försöker rekonstruera transcendenta element genom att söka 
tolka dem enligt deras egna förutsättningar, istället för att endast reducera dem inom ramarna 
för det egna språkspelet, vilket blir möjligt om man ger upp tanken om det egna narrativet 
som ett meta-narrativ, vilket ju får reducerande konsekvenser så snart en främmande diskurs 
uttrycker kunskap som är extern i förhållande till den egna (med andra ord uppstår samma 
problem som då en fyrkantig kloss skall stoppas i en trekantig öppning, varvid kanterna sågas 
av och en förvisso underlägsen, mindre bit kan passas in i det nya, trekantiga, meta-
narrativet). Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vårt val av läsart får stor betydelse för 
det faktiska utfallet: 

transcendens/teknokrati – val av läsart – utfall 
 
Utgående från premissen om det önskvärda i ett koherent normsystem tvingas vi ta itu med 
det problem som dikotomin i transcendent och teknokratiskt utgör. Den positivistiska läsarten 
har, som jag ser det, redan misslyckats. Den föder endast transponering, vilket i själva verket 
leder till ökad okunskap i form av omedvetenhet. Samme man som ser sig som fullständigt 
rationell kan handla i enlighet med ett internationellt system bestående av förment uråldriga, 
mytiska “nationer” – och detta utan att ens reflektera över det! Ett problem är ju att de 
transcendenta elementen generellt sett inte har utsatts för moderniteten på jämbördig basis 
med de teknokratiska. De senare har utvecklats under stor, öppen press från en framstormande 
modernitet, medan de förra antingen bevarats i kristalliserad form, vilket ofta nog gör dem 
irrelevanta, eller transponerats till en annan form, vilket tenderar att göra dem osynliga. Därav 
den moderna världens obalans. 
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V. Slutdiskussion 
 
 
 
 
Kan då liberalismen förenas med nationalstaten i ett koherent normsystem? Som vi sett kan 
den det, på olika sätt. Själva problematiken härrör ur det faktum att liberalismens 
grundläggande komponenter, vilka jag karaktäriserat som individualism, frihet och 
rationalism, samvarierar på ett särskilt sätt med vad jag har kallat den teknokratiska trenden, 
medan nationalstaten tycks förkroppsliga delvis motsatta tendenser. Således har min 
frågeställning opererat även på ett djupare plan, där jag har velat belysa den kraftmätning som 
skett mellan den framväxande teknokratiska trenden och de transcendentala element som setts 
som så viktiga källor till erfarenhet, kunskap och legitimitet i det förmoderna samhället. 
 Min teori om de två trenderna byggde på en teoretisk utveckling och fusion, där jag först 
och främst ville beskriva teknokratins framväxt och väsen, och lät det transcendenta framstå 
som en skugga eller avspegling av denna process. Jag uppmärksammade hur teknokratin 
begränsar den giltiga eller verkliga mänskliga upplevelsemängden genom en snävare erkänd 
perception. Konkret innebär detta exempelvis att gudsupplevelser eller kollektiva ritualer 
skenbart förlorar sin ställning som källor till kunskap och legitimitet. Ingen kan längre inom 
ramarna för den positivistiska diskursen hävda att någonting skall ske “eftersom det är guds 
vilja”. Jag var dock noggrann med att framhålla att den teknokratiska trenden för mig förstås 
uteslutande som ett tänkesätt och inte som en organisationsform. Detta innebär att den är en 
av flera trender som opererar i moderniteten och dess dominans därmed inte a priori given. 
Det teknokratiskas andra komponent beskrev jag som den nya normativa reglering, enligt 
vilken människors kroppar och psyken alltmer kommer att styras enligt disciplinära 
tidsscheman och modelleras efter ett tekniskt, maskinellt ideal. De två komponenterna 
förenades i det kyligt observerande intellektet. Vi uppmärksammade dock att teknokratins 
triumf inte nödvändigtvis måste medföra det transcendentas utplåning, eftersom det senare 
kan transponeras, d.v.s. skifta form och återkomma i nya sammanhang. 
 En förenklad tolkning verkar given: liberalismen får helt enkelt representera det 
teknokratiska tänkandet, medan nationen får ses som det transponerade transcendenta element 
vilket trots allt underbygger det moderna samhället. Emellertid drog jag mig för denna 
lösning, utan föreslog istället en något mer nyanserad bild: liberalismens individualism, frihet 
och rationalism motsvarade väl ett av teknokratins imperativ, det immanenta, men motsade ett 
annat, det som medför normativ reglering. Nationen, å andra sidan, är inte nödvändigtvis 
transcendent, men är öppen för transcendenta element, både i transponerad och icke-
transponerad form (nationen som mytisk urgemenskap, eller helt enkelt “Guds utvalda 
nation”). Dessutom tillhandahåller nationen en homogeniserad kulturgemenskap och 
kommunikativ standardisering vilken kombineras med teknokratins andra imperativ, den 
normativa regleringen. Således är liberalismen och nationen teknokratiskt komplementära. 
 Inte heller är det som vi sett fallet att nationalstatens funktion som kommunikativ bas 
medför en nödvändig dominans för nationalismen som ideologi i det offentliga samtalet. 
Detta hade inneburit mycket stora svårigheter vid en förening mellan liberalismen och 
nationalstaten. I praktiken är det emellertid endast vissa grundläggande premisser som är 
invävda i samtalets djupstruktur, exempelvis idén om nationen (vilken emellertid i sig är en 
närmast tom idé) samt det önskvärda i dess förening med staten. Däremot ligger det en 
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motsägelse i det faktum att den rationalitet som styr det offentliga samtalet lätt kan motsägas 
av den rationalitet som underbygger detta. I och med att jag karaktäriserat liberalismen som 
transcendentalt sluten, medan nationen är transcendentalt öppen, uppstår ett fundamentalt 
normativt problem i den motsägelse detta innebär. Vid en kommunikativ rationalisering – 
vilken jag förespråkar – bör detta dilemma redas ut. Antingen kan vi hävda att nationen bör 
slutas mot det transcendenta, varvid detta i sig tomma begrepp dock lätt reduceras till 
någonting meningslöst (vilket motsvarar de lösningar Habermas och Viroli föreslog, se s. 15 i 
denna uppsats) eller kan vi kräva att liberalismen – och den offentliga debatten i stort – bör 
öppnas mot det transcendenta. 
 Detta kan sägas gälla också på ett mer generellt plan. Den liberala nationalstaten kan alltså 
sägas exemplifiera och konkretisera ett allmänt problem i det moderna: motsättningen mellan 
teknokratin och det transcendenta, där det senare inte rationaliserats utan överlevt i 
kristalliserad eller transponerad form. I syfte att diskutera strategier för att hantera denna 
problematik diskuterade jag avslutningsvis Habermas diskursetiska ansats samt föreslog fyra 
alternativa läsarter – den positivistiska, kritiska, esoteriska samt översättande – vilka skulle 
kunna tillämpas vid den kommunikativa rationaliseringen av transcendenta element. 
 Den positivistiska läsarten anser jag är alldeles för reducerande i förhållande till faktisk 
mänsklig erfarenhet. Den kritiska läsarten blir likaledes reducerande då den är kopplad till en 
meta-narrativ förståelse knuten till en i grunden teknokratisk tradition – den marxistiska. 
Emellertid är det för tidigt att avskriva dess transcendenta avlastning i form av ett 
uppställande av ett utopiskt mål, mot vilket det faktiska kan mätas. Risken är dock en låsning, 
dels vid ett oklart men ändå i sina huvudsakliga konturer fastställt mål, dels vid en viss 
strategi för att nå dit. Man bör acceptera “feed back” från den faktiska historiska erfarenheten. 
Den esoteriska läsarten som den tycks praktiseras av Strauss ter sig i mina ögon även den 
alltför fastlåst vid den snäva teknokratiska perceptionen, men kan inte avskrivas som 
förståelse av hur det faktiskt går till. Är det inte så, att de prövande diskussionerna i själva 
verket sker i små kretsar, medan det stora flertalet för varje givet kunskapsområde accepterar 
det vedertagna. Dessutom är valet mellan djup och bredd långt ifrån en okomplicerad fråga. 
Den översättande läsarten finner jag fördelaktig framför allt eftersom den är öppen både mot 
det transcendenta som i verkligheten fungerande teknik och i sitt avvisande av ett givet meta-
narrativ som överlägset alla andra. Dock kan man återigen fråga sig, vilken grad av 
specialisering som är nödvändig för att diskutera på denna nivå. 
 Slutsatsen blir, att om en kommunikativ rationalisering ses som önskvärd, är det långt ifrån 
säkert hur läsarterna skall väljas och kombineras och hur diskussionen skall ske. Det är väl 
upp till var och en att anta utmaningen och helt enkelt bidra efter bästa förmåga och egen 
självförståelse till den diskussion som faktiskt pågår i existerande fora. Således skall jag inte 
försöka förhäva mig genom att välja en läsart och hävda dennas primat – jag nöjer mig med 
att hävda det önskvärda i sig i en öppen diskussion. Jag hoppas avslutningsvis att jag i denna 
uppsats visat att religiösa och filosofiska frågor som dem som omger min begreppsliga 
dikotomi inte är perifera i förhållande till den politiska teorin. Snarare skär de rätt in i dess 
hjärta och deras uttolkning får stora konsekvenser. Ingen bör leva i illusionen att det moderna 
politiska tänkandet inte är beroende av dessa kategorier, inte andas en livsluft i 
spänningsfältet mellan teknokratiskt och transcendent och inte är djupt påverkad av 
Västerlandets ofullbordade sekularisering. 
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