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BEGÄRETS MEKANISMER

Jag tror att en grundläggande brist på tillhörighet - en 
alienation, och det begär denna saknad skapar, är driv-
kraften bakom stort sett all mänsklig aktivitet.

Utgångspunkten i de följande tankarna är tre begrepp jag 
lånat från psykoanalytikern Jacques Lacan. De tre begrep-
pen är det Reala, det Symboliska och det Imaginära. Förstå-
elsen och användningen av dessa begrepp, och andra, är 
min egen. Jag använder dessa begrepp utan förhållande till 
Lacan, eller hur de definieras i en större akademisk diskurs.

Det Reala
Det Reala syftar till materien i sig själv. Det fysiska. Inte 
som vi uppfattar den, men som den är bortom beskrivningar,  
bortom upplevelser. Man kan inte föreställa sig denna ni-
vån i tillvaron, för den är sluten för subjektet, människan 
som upplevande individ. Men vi vet att den finns där, för 
den är ursprunget till allt vi upplever. Det motsvarar också 
Tinget-i-sig-själv, begreppet som Kant beskrev och gjorde 
känt. Inom det Reala finns inga klara gränser, inget kan 
separeras från det andra, och därför råder också full-
ständig kausalitet.

Det Symboliska
Det Symboliska handlar om språket. Språk är något som 
segmenterar och strukturerar det Reala, alltså den fysiska 
materien. Inte nödvändigtvis rent fysiskt. När en organism 
uppfattar något från sin omgivning, så är det bara ett be-
stämt utsnitt av omgivningen som blir uppfattat. Resten 
förblir obemärkt. Denna förmåga till urskiljning är språk-
lig. Ögat som ser, snittet som blir gjort genom den fysiska 
verklighetens gränslöst flytande form, är ett språkligt snitt. 
Strukturering och segmentering är språk. Men språk som 
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sådant existerar redan i det Reala innan det Symboliska in-
träder. De krafterna som verkar på materien, segmenterar 
och organiserar den i ett konstant växlande flöde av struk-
tur och sönderfall. I de tillfällen den är komplex nog, upp-
står det vi uppfattar som liv. Reproducerande system med 
förmåga att identifiera utsnitt av sin omedelbara omgivning, 
och förhålla sig till dem.

Men det Symboliska är inte språk. Det Symboliska uppstår 
när en språklig struktur blir reproducerad. Alltså när en 
struktur som uppstår ur en specifik materie blir applicerad 
på en annan. Man kan säga att denna nya reproduktion blir 
en beskrivning av tillstånden i den tidigare materien. En re-
presentation. Detta är vad som händer när en organism, 
eller en människa, uppfattar något från sin omgivning. Det 
vi uppfattar utifrån blir representerat i vårat sinne, inne i 
den fysiska hjärnan. Det Symboliska är alltså inte språket 
i sig själv, utan uppstår när språket används. Det är själva 
användandet som sluter den språkliga cirkeln, och i samma 
rörelse både öppnar det Symboliska fältet, och stänger det 
från det Reala.

Det Imaginära
Det Imaginära är föreställningen om ett rent språk. Språket  
som det skulle vara i sig själv, om det inte behövde göras 
manifest i materien. Precis som det Reala är denna dimen-
sion sluten för det upplevande subjektet. Även våra tankar 
befinner sig inom det Symboliska. De är på ett aller annat 
sätt fysiskt manifesterade i hjärnans synapser. Men det kan 
verka som de hela tiden uppstår ur, eller rör sig mot det 
Imaginära. När vi försöker formulera en tanke i ord eller 
skrift, så är det alltid något som går förlorat, eller något som 
är överflödigt. Orden är aldrig exakt de samma som tan-
karna. På samma vis är det alltid något som saknas, eller är 
felaktigt, redan i tanken som den är i hjärnan, i förhållande 
till det Imaginära. Tanken som den är alldeles innan den 
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blir tänkt.
Men till skillnad från det Reala, den fysiska materien i sig 
själv, så existerar inte det Imaginära i sig själv. Det existerar 
bara som en föreställning inom det Symboliska. I föreställ-
ningen om ett språk som existerar i sig själv. Vi upplever  
språket manifesterat i materien. Vi ser att materien är struk-
turerad, vi kan föreställa oss en kategori, ett system. Vi ser 
att språket existerar, och därför upplever vi att den också 
kan, eller borde kunna, existera i sig själv. Men det är en fel-
aktig slutledning på grund av människans själv medvetande. 
Vi upplever oss frikopplade från det Reala. Men vi är inte 
det. Det Symboliska existerar när det manifesteras i det  
Reala. Det gäller också människan och hennes tankar. Språket  
har ingen egen dimension, vi kan bara konstatera att det 
existerar och präglar den fysiska verkligheten.

I och med uppkomsten av ett avgränsat jag, av självmed-
vetande, så uppstår behovet för det Imaginära. Subjektet 
behöver det Imaginära för att förklara sin egen separation. 
Subjektet upplever sig som friställd och därmed som ägare 
av fri vilja. För att göra rum för människans fria vilja måste 
något definieras som oväntat. Som skilt från den kausala 
kedjan. Denna språkliga konstruktion existerar inte i sig 
själv, men vi upplever oss se resultatet av den i förmågan 
att ta självständiga och fria val. Eftersom det finns ett re-
sultat förutsätter vi att det finns en incitament. Men det är 
också en felaktig slutledning. Det är den fria viljan som inte 
existerar i sig själv. Den konkreta existensen till människan - 
kroppen, befinner sig inom det Reala. Tankarna befinner sig 
i det Symboliska, också tankarna subjektet gör om sig själv. 
Men det rena subjektet, den rena fria viljan, och därmed 
också den rena slumpen, tillhör det Imaginära, det vill 
säga inget av det existerar i sig själv.

Till det Imaginära hör alla föreställningar som subjektet be-
höver använda sig av för att ge legitimitet åt sin existens. 
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Vare sig de handlar om fri vilja, är av religös karaktär, eller 
i form av ideologi. Alla ideologier bottnar i någon form av 
självrefererande tes, eller teser, som inte låter sig rationa-
liseras ytterligare. Subjektet behöver något att tro på, en 
eller flera grundläggande satser som förklarar, eller respon-
derar med, dess upplevelse av att vara ett avskilt jag. Dessa 
strukturerar subjektets övriga upplevelser, och dess val av 
meningsskapande aktiviteter.

Det matematiska språket kan kanske vara ett försök på 
att beskriva den Imaginära dimensionen med hjälp av det 
Symboliska. Vi kan föreställa oss en punkt, en linje, eller 
skapa en definition av en cirkel. Men inget av dessa be-
grepp existerar till fullo i verkligheten. I det Reala existe-
rar ingen exakt punkt, där finns ingen absolut avgränsning. 
Faktum är att det Imaginära kan få ett totalitärt drag när 
man försöker etablera det inom det Symboliska. Språket 
blir alltid i någon grad förorenat när det manifesteras i det 
fysiska. Denotationen är alltid större än konnotationen. 
Ambitionen att skapa ett språk som ska gripa allt, eller en 
karta som de facto är terrängen, tenderar alltid att bli ett 
fascistiskt projekt. En idé som ska fånga verkligheten i sin 
totalitet, måste alltid undertrycka det överflöd som skapas 
när orden uttalas, när språket manifesteras i det fysiska.

*

Begäret
Den viktigaste aspekten vid dynamiken som uppstår i och 
med människans förmåga till självmedvetande, handlar om 
begär. När vi blev självmedvetna, kunde vi se vi oss själva 
som individer som betraktar omvärlden, och därmed att vi 
så att säga, befinner oss utanför den. Vi inser att vi bara 
uppfattar ett utsnitt av verkligheten, att vi bara ser innanför 
ett visst spektrum. Vi anar att det vi upplever, är represen-
tationer av omvärlden. Simultana och överensstämmande 
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med verkligheten, men likaväl begränsade, och på sätt och 
vis artificiella. Nu är det känd kunskap, att alla sinnes intryck 
först består av elektriska impulser, vilka sedan sätts samman 
i hjärnan till en upplevelse av omvärlden. Men vi har under-
medvetet alltid förstått att det vi ser med vår perception 
är representationer av verkligheten, inte verkligheten i 
sig själv. Vi upplever oss, på ett under liggande plan, som 
separerade från den. Därmed uppstår en oartikulerad 
känsla av alienation på botten av subjektet. Men eftersom 
självmedvetande inte är medfött, utan en förvärvad egen-
skap, så associerar subjektet denna alienation med något 
förlorat. Subjektet uppfattar felaktigt att det haft tillgång 
till det Reala innan det blev självmedvetet och etablerade  
sin position som subjekt. Felaktigt, därför att även om indi-
viden inte var ett självmedvetet subjekt, så befann det sig 
likaväl alltid innanför det Symboliska, den språkliga sfären.  
Den var bara inte medveten om sin position. När själv-
medvetande uppstår, och subjektet upplever sig separerad 
från omgivningen, så tolkas det som en förlust av en direkt 
tillgång, ett obrutet sammanhang, med omvärlden. Men 
före ställningen om att detta obrutna sammanhang existe-
rat, uppstår retroaktivt genom subjektets tillblivelse. Det 
fanns inte där tidigare.

Dessutom uppenbarar individens transformation till ett 
autonomt subjektet något annat, nämligen en distans gent-
emot de ursprungliga omsorgspersonerna. Det blir någon, 
ett eget jag, genom att vara något annat - annorlunda, än 
den grupp den tidigare upplevde sig vara en naturlig del 
av. Denna konkreta förändring upplevs som en reell förlust 
och separation. Ett band, en direktförbindelse, blir bruten. 
Men utan det kan inte subjektet bli till. Denna upplevda 
distansering från omsorgspersonerna kopplas, och ger 
kraft till, subjektets underliggande och variga alienation 
från verkligheten i sig själv. Det uppstår en saknad, en 
längtan. Ett begär. Efter att återigen bli en del av om-
världen. Subjektet upplever sig som ofullständigt. Det är 
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alltid något som saknas i dess upplevelse av omgivningen. 
Perceptionen skapar en trovärdig upplevelse av verklighe-
ten. Men den är, trots det, ändå alltid en representation. 
Subjektet anar att representationen inte är verkligheten i 
sig själv. Den är en bild. Och bilden ligger smetad som en 
hinna över verkligheten.

Subjektet utvecklar olika strategier, eller mekanismer, 
för att försöka överbrygga denna klyfta. De kan delas in 
i tre olika riktningar. Den första handlar om att förlora  
kontroll, den andra om att underkasta sig en yttre kon-
troll, och den sista om ta kontroll, och forma verkligheten  
runt sig.

Den första riktningen kommer som följd av insikten om 
subjektets inkompatibilitet med den Reala sfären. Det är 
subjektets avgränsning som ger möjlighet för subjektiva 
upp levelser. Det Reala kännetecknas av gränslöshet. Men 
genom aktiviteter där subjektet förlorar sig själv, och inte 
längre upplever och reflekterar subjektivt, kan subjektet 
retroaktivt uppleva att det för en begränsad tid återknöt 
till ett ursprungligt tillstånd av sammanhang. Det kan t.ex. 
vara genom djup koncentration, sex, trans eller droger. 
Dessa tillstånd är alltid temporära, och följer begärets logik.  
Konsumtion av objektet för begär ger inte tillfredställelse,  
utan skapar mer begär. Vilket också är poängen.

Man kan koppla religiositet till denna riktningen. Genom 
bön, eller andra religösa handlingar, där subjektet under-
kastar sig ett större sammanhang utanför dess kontroll, ges 
en direkt känsla av samhörighet och mening.

Men kärlek befinner sig också inom den samma logiken. 
Genom att älska någon annan förlorar man till viss grad en 
del av sin autonomi, och upplever sig därmed i större grad 
knuten till något utanför sig själv. Till objektet för kärleken, 
och därmed också till verkligheten utanför. Det är därför 
väsentligt för att upplevelsen av kärlek ska fungera, att kär-
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leksobjektet inte blir utpekat genom ett subjektivt val. Det 
måste utpekas genom en process utanför subjektets kon-
troll. Eller snarare, det måste alltid finnas ett element i sub-
jektets kärlek som inte kan förstås, som ligger utanför en 
rationell logik. Där subjektet, på ett eller annat plan, under-
kastar sin egen autonomi för kärlekens skull. Denna förstå-
else av kärlek är kompatibel både med den västerländska 
föreställningen om kärleken som drabbar oförväntat, och 
det traditionella systemet med arrangerade äktenskap. Dä-
remot förefaller den postmoderna situationen, med teknis-
ka lösningar för matchning av de egenskaper som individen 
letar efter i en partner, som problematisk. De tillgodoser 
inte subjektets begär efter att trä ut ur sin egen subjektspo-
sition, vilket är anledningen till att subjektet önskar kärlek 
i utgångspunkten.

I den andra strategin försöker subjektet upplösa sin auto-
noma utanförposition, och knyta an till verkligheten, genom  
att underkasta sig olika yttre regimer för kontroll. Det kan 
uttryckas genom att försöka nå högre och högre position i 
yttre hierarkiska strukturer. Att försöka ”vinna” i olika typer 
av konkurrenssituationer, där reglerna är fastställda utan-
för subjektets kontroll. Erkännandet man upplever sig få 
från omgivningen blir ett sätt att knyta an till omvärlden, 
och undgå subjektets alienation. En viktig poäng är att reg-
lerna för positionering innanför det hierarkiska systemet, 
inte kan vara manipulerade av subjektet själv. Även om sub-
jektet klarar att uppnå en position med en sådan metod, 
eller till och med lura omvärlden och få erkännande, så är 
det utan värde. För subjektet har inte klarat att underkasta 
sig själv, och därmed bryta sin autonoma subjektiva posi-
tion, vilket är den underliggande drivkraften för projektet.

En annan metod innanför detta paradigm är att under-
kasta kroppen och psyket för självvalda, men objektivt mät-
bara, aktiviteter. Det kan handla om kontroll på kroppen 
genom träning eller matintag. Eller genom att systematisera  
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sin vardag och ge sig själv uppgifter som kan bockas av när 
de är utförda. Det avgörande för om dessa aktiviteter klarar  
att befria subjektet från känslan av alienation, är att de kan 
mätas i en fysisk yttre verklighet. Först när subjektet ser 
att dess aktiviteter gett utslag i den fysiska världen, i den 
egna kroppen eller något runt den, kan subjektet uppleva 
tillfredsställelsen av se resultatet som ett slags bevis för 
dess samhörighet med verklighet som den är.

Underkastelse av yttre ritualer är ett annat uttryck för 
det samma. Att utföra förutbestämda mekaniska handlingar  
knyter subjektet till något utanför dess sfär. Inom en religös 
kontext är det fråga om det gudomliga, men det kan lika-
fullt, precis som med sekulära tvångsmässiga handlingar, 
förstås som ett förhållande till det Reala, den rena verklig-
heten i sig själv.

Det tangerar den sista strategin för subjektet att knyta an 
till omvärlden. Inte genom att underkasta sig en yttre kon-
troll, men genom att subjektet själv kontrollerar den yttre 
verkligheten och formar den. Kort sagt, att skapa. Genom 
att forma verkligheten, kan subjektet se fysiska resultat på 
sin existens också utanför sin egen sfär, i det Reala. Det 
kan därmed känna en slags indirekt tillhörighet, och lindra 
sin existensiella alienation. Denna strategi kombineras ofta 
med perioder av koncentrerat arbete, vilket som tidigare 
nämnt, är en metod för att trä ut ur den självmedvetna sub-
jektspositionen genom att ”förlora sig själv” i arbete. Dess-
utom är det inte ovanligt att skapande aktivitet, vare sig det 
handlar om byggande av verksamheter, eller olika typer av 
konstnärligt skapande, också kan upplevas som del av ett 
utifrån konstruerat konkurrenssystem, och därmed poten-
tiellt ge erkännande från omvärlden, och därmed ytterliga-
re förstärka subjektets delaktighet i denna.

Det är också möjligt att strategin för att ta kontroll och 
forma verkligheten, också kan innebära direkt kontroll 
över sin omgivning i form av ren maktutövning. Genom att 
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subjektet ser hur dess inflytande påverkar människor runt 
den, skapas en paradoxal upplevelse av samhörighet. Det 
kan tänkas att denna mekanism blir förstärkt, av att andra 
subjekt upplever en känsla av tillhörighet, just genom att 
underkasta sig någon annans inflytande.

På detta vis kan olika strategier för att undfly subjektets 
alienation kombineras. Den ultimata kombinationen är  
kanske fortplantning. Att skaffa barn ger mening som för-
lust av kontroll, underkastelse av yttre kontroll, och genom 
att ta kontroll - och både utöva makt och utföra en slags 
skapande verksamhet samtidigt.

Subjektets position befinner sig uteslutande inom det 
Symboliska. Dess begär efter tillhörighet är en önskan att 
nå utanför sig själv. Att upplösa sin position som subjekt, 
om än temporärt. Det är en slags dödsdrift. Men till skill-
nad från tillfredställelse av behov, så skapar uppfyllelse av  
begär, bara mer begär. Begäret kan uppfattas som mer 
eller mindre hotfullt och skrämmande. Främst om subjek-
tets position, dess uppfattning om sig själv som en själv-
ständig individ, är under press, eller av olika skäl inte är 
tillräckligt etablerad. Men subjektets begär efter tillhörig-
het innehåller alltid ett element av något hotande, efter-
som svaret på dess begär alltid innebär en upplösning av 
subjektets gränser.

Begäret, och strävan det utlöser, tar sig väldigt olika 
uttryck, de kombineras, och bildar komplexa mönster. 
Dessa mönster ligger till grund för all mänsklig aktivitet, 
efter att de omedelbara fysiska behoven är tillgodosedda. 
Det har format alla samhällen och kulturer. Det styr våra 
relationer till den fysiska verkligheten, till andra människor, 
och till oss själva. För att åstadkomma variga förändringar  
är en förståelse för denna grundläggande drivkraft av-
görande. All mänsklig strävan syftar på ett grundläggande 
plan att upplösa sin autonomi, även om det i många fall på 
ytan kan verka som det motsatta. Alla relationer är präglade  
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av ett komplext nät av maktutövning och underkastelse. 
Det betyder inte att kampen mot förtryck är meningslös. 
Men för att den ska vara verkningsfull krävs en analys och 
insikt om begärets mekanismer.

***


