
Laclau och Chantal Mouffe skrev boken ”Hegenomi och 
socialistisk strategi” 1985.

Det här är den tid då klassen som komprometterades efter 
andra världskriget hade resulterat i att välfärdsstater byggdes 
upp i västerländska demokratier, och levnadsförhållande hade 
förbättrats avsevärt för många människor, och ur den mot-
kulturella hippierörelse från 1960-talet uppstod många så 
kallade nya sociala rörelser som vände sig mot frågor om 
ojämnlikhet i andra världar än klass, som civilrättsligt 
feministiska och miljömässiga rörelser.

Tidigt 1980-tal markerar det ögonblick då denna oöverträffade
ekonomiska tillväxt och utvidgning av välfärdsstater i 
västerländska demokratier börjar sakta ner i neoliberal 
högerpolitik som börjar återhämta sig

Så i detta historiska sammanhang börjar Laclau att utvärdera 
var marxismen gick fel och vad som återstår att göra för att 
remobilisera. Deras arbete är ett av de första som infördes i de 
marxistiska politiska teorierna och är betydelsefullt av två 
skäl:

För det först granskar de den marxistiska teorin kritiskt och 
påpekar ett antal fundamentala brister i marxistiskt 
resonemang, dels utvecklar man positiva alternativ för 
vänstern och andra sociala rörelser för att remobilisera och 
skapa förändringar.

Så skrivande över ett hundra år efter Marx, går Laclau vidare 
med att fråga varför marxismen har misslyckats med att uppnå
sina mål och föreslår en väg framåt till vänster. Marxismen 



förutspådde att kapitalismen över tid oundvikligen skulle 
resultera i en arbetarklassrevolution, ännu hundra år efter 
Marx så hände det inte i de flesta kapitalistiska länderna. 
Varför?

Laclau går vidare och bygger på Gramscis teori om 
kulturhegemoni för att förklara hur eliter kan behålla makt, 
inte bara genom tvång eller ekonomisk kraft utan också genom
ideologi. När de värden och normer som propageras av eliter 
blir accepterade av medborgarna, som sunt förnuft ger det 
ideologin legitimitet för de som befinner sig i makten så det 
upprätthåller status quo. 

Men det medför nödvändigtvis inte det motsatta, det vill säga, 
att eliter uppfattar medborgares krav som sunt förnuft och att 
det automatiskt ger deras ideologi legitimitet så att det leder 
till social förändring. 

Laclau går vidare och expanderar Gramsci, och han 
teoretiserar för att föreslå vägar som vänster kan konstruera 
och sprida sina egna hegemoniska diskurser för att uppnå 
social förändring. Deras arbete har varit och är fortfarande 
mycket inflytelserikt i postmarxism och postkolonial teori och 
i forskning om sociala rörelser. 

Hegemoni och radikal demokrati består av tre grundläggande 
oregelbundna kärnor, konceptuellt lockande bidrag till studier 
av politik och internationella relationer. Det första är att social 
förändring inte är deterministisk, den andra är att social 
förändring kan involvera ett flertal aktörer, och det tredje är att
social förändring kräver en diskurs som gör det möjligt för 



aktivister att inrama och peka ut bristande social jämlik makt 
som förtryck.

Så, för att börja med den första, sociala förändringar är inte 
deterministisk till skillnad från marxismen, hävdar Laclau och 
fortsätter argumentera för att social förändring eller 
revolutioner inte är oundvikliga, de sker inte nödvändigtvis på 
privilegierade punkter i tiden och de går inte nödvändigtvis i 
rätt riktning.

Så medan Marx presenterade sig som ett oundvikligt historiskt
utfall av kapitalismen, upphör den i form av 
populärrevolutionen hos Laulac som postulerar att det inte 
finns något oundvikligt i kamp mot makten, och som de säger 
att det inte finns något oundvikligt eller naturligt i de olika 
kamperna mot makt, och att det är nödvändigt att i varje fall 
förklara orsakerna till dess framväxt och de olika 
moduleringar som de kan anta.

Så på grund av att resultaten av maktkamp är obestämd måste 
vi förklara när, varför och hur social förändring är 
framgångsrika och när, varför och hur det inte är det. Vi 
behöver till exempel förstå varför feministiska civilrättsliga 
och miljömässiga rörelser är framgångsrika vid vissa 
tidpunkter men inte vid andra, och vi måste också förstå 
motsatsen till social förändring och icke förändring. För det 
andra kan den sociala förändringen involvera ett flertal sociala
aktörer. Så igen i motsats till marxismen, fortsätter Laclau 
argumentera för att det inte finns en enda privilegierad aktör 
som arbetarklassen som kommer att leda till social förändring.
De argumenterar för att ökad social komplexitet och 



motsättning baserad endast på klassen inte kommer att vara 
tillräckligt för att mobilisera tillräckligt med medborgare för 
att generera social förändring.

Och därmed föreslår de ett mer pluralistiskt tillvägagångssätt 
för politiken som tar mig till sitt tredje bidrag, vilket är att den 
sociala förändringen kräver en diskurs som gör det möjligt för 
aktivister att peka ut orättvisor som förtryck. Detta är 
verkligen huvudbidraget och består av två steg. Detta första 
steget är att Laclau argumenterade för att skapa motsättningar 
som hjälper till att uppnå social förändring, eftersom det 
hjälper till att mobilisera människor. Men att öka den sociala 
komplexitet under och efter den industriella revolutionen, 
innebär att det uppbyggnaden av en sådan antagonism blir det 
avgörande politiska problemet.

(Denna uppbyggnad av antagonism är alltså tvåhövdad: för 
det första skapar den motsättningar, för det andra blir dessa 
motsättningar det avgörande politiska problemet som 
sedermera måste lösas av politikerna! Och åstadkommer 
sociala förändringar.)

Eftersom det nu finns så många samhällsgrupper, kan de inte 
längre enkelt delas upp i två motsatta läger som bourgeoisin 
och proletariatet, och härav blir utmaningen för dem som 
söker social förändring därför att hitta på en historia som 
bygger en ny antagonism som är kapabel att kunna mobilisera 
flera sociala grupper under ett paraply.

(Det vill säga, med ett godtyckligt antal "förtryckta" grupper 
under ett och samma paraply kan vänstern hela tiden hitta på 



nya historier som bygger upp ny antagonism, som godtyckligt 
kan hitta och ställa nya "förtryckta" grupper mot varandra,, 
som i sin tur bara skapar nya motsättningar i samhället 
mellan grupper. Som växelvis kan mobilisera bara fler sociala
grupper.)

För det andra hävdar Laclau att för att en sådan historia ska 
kunna ha kapaciteten att faktiskt mobilisera människor 
behöver den också konstruera motståndet som ett utnämnande 
av ojämlikhet av makt, underordnande, som de kallar den. Och
som utnämnande av en orättvis ojämlikhet, vilket då är 
förtryck.

Så för att argumentera för att motsättningarna är orättvisa, så 
att det går att rama in underordnade som förtryck måste 
historien kopplas till en bredare redan existerande hegemoni – 
diskurs.

Till exempel, ojämlikhet av makt mellan män och kvinnor har 
för det mesta under historien inte ansetts vara orättvis, det är 
bara när tanken framträder att alla människor är lika som en 
kamp för jämställdhet mellan könen, och för den delen en 
kamp för en ras, ålder, eller sexuell läggning etc, etc blir 
möjlig. 

(Notera att det är alltså tanken som förutsätter att alla är lika 
som gör det möjligt att det går att rama in underordnande 
som förtryck, ojämlikhet mellan könen etc och gör kampen 
möjlig. Det är klart att alltför stora skillnader och orättvisor 
inte heller är bra, men det kan inte vara ett samhällsbyggar 
projekt. )



Så du behövde den större berättelsen för att rama in din egen 
historia som en kamp. 

(Men enligt Lyotard är ju de stora berättelsernas tid över? I 
så fall går Laclaus teorier på tvären mot postmoderna teorier.
Eller så går det visst bra ändå att hävda stora berättelser om  
dessa bara kommer från rätt håll, har de ”rätta” och ”goda” 
intentionerna?) 

Det är här vad Laclau menar att den demokratiska 
revolutionen avslöjar dess betydelse. För att mobilisera på det 
här sättet, måste den demokratiska principen om frihet och 
jämlikhet först tvinga sig själv på som den nya matrisen av de 
socialt tänkta föreställningarna, och när den gör det, släpper 
den lös en bländande mängd nya påståenden om jämlikhet hos
en mångfald av sociala grupper, som sträcker sig från 
civilrättsrörelsen till feminismen för att senare övergå i 
indignation. (och protester.)

Därför är det centrala problemet som Laclau kommer att 
analysera i det sista kapitlet, att identifiera de diskursiva 
förutsättningarna för uppkomsten av en kollektiv aktion riktad 
mot att kämpa mot ojämlikhet och utmana relationer av 
underordnande, och att identifiera villkoren i vilket ett 
underordnat förhållande att bli en relation av förtryck och 
därigenom utnämner sig själv till en sida av antagonism.

Så hegemoni och radikal demokrati består åtminstone av fyra 
hypoteser om de förhållanden under vilka sociala rörelser kan 
bli framgångsrika med att uppnå politisk förändring.

Den första är kraften i hegemonisk diskurs.



Laclau föreslår att sociala rörelser som är framgångsrika när 
det gäller att bygga en antagonism som lyfter fram ojämlikhet 
mellan sociala grupper, och kopplar sedan den till en tidigare 
existerande och accepterad diskurs som argumenterar för 
varför denna ojämlikhet är orättvis och använder den för att 
mobilisera stöd för social förändring, vilken är mer sannolikt 
att framgångsrikt uppnå social förändring.

(Enighet i alliansen påverkar inte klassidentiteterna eftersom 
klasser har olika och till och med motsatta intressen. Att 
grupper har motsatta intressen måste således tvärtom bara 
vara till godo för den eviga ”kampen” mot orättvisor eftersom
motsatta intressen, och att man växelvis kan mobilisera bara 
fler sociala grupper kan skapa nya motsättningar mellan 
grupper, som i sin tur för det eviga kriget, likt en 
evighetsmaskin vidare mellan olika grupper.)

Den andra hypotesen är behovet att vara rörlig. Laclau 
fortsätter beskriva hur den demokratiska fiktionen om rättvisa 
skiftar från socioekonomiska klasser till nya områden med 
ojämnlikhet i makt i nya sociala rörelser från 1960-talet till 
1970-talet. Detta är verkligen en vacker illustration att 
demokrati är en rörlig måltavla. När den sociala verkligheten 
ändras uppdagas nya ojämlikheter i makt och nya aktivist-
rörelser försöker uppnå social förändring för att 
uppmärksamma dessa orättvisor. Därför är sociala rörelser 
som är rörliga och i stånd att förändra den sociala verkligheten
mer troliga att vara framgångsrika. 

Den tredje hypotesen är behovet att samarbeta, eller att arbeta 
med social mångfald. Laclaus viktigaste kritik till vänster är 



dess överdrivna fokus på socioekonomisk klass som en 
strategi för att mobilisera medborgare till social förändring, 
som de menar är dömd att misslyckas. Deras argument att den 
sociala mångfalden är ett grundläggande faktum i moderna 
industrisamhällen, vilket innebär att sociala rörelser som snävt
fokuserar på en enda målgrupp är mycket mindre benägna att 
lyckas med att uppnå social förändring 

Då sociala rörelser som lyckas samla flera olika sociala 
grupper konstruerar en gemensam berättelse som förenar dessa
grupper och sätter mål för dem att uppnå kollektivt, gör detta 
rättvisa för deras interna mångfald.

Slutligen den fjärde hypotesen är att tillhandahålla livskraftiga
alternativ. Laclau noterar också om kraven från en 
underordnad grupp presenteras enbart som negativa krav, 
undergrävande av en viss ordningsföljd, utan att vara kopplad 
till ett hållbart projekt för återuppbyggnad av specifika 
samhällsområden, kommer deras förmåga att agera 
hegemoniskt, att uteslutas från början. Detta innebär helt 
enkelt att sociala rörelser som kan skissa en konkret fiktion av 
hur ett alternativt samhälle ser ut kommer sannolikt att bli mer
framgångsrikt för att uppnå social förändringar.

Bortsett från de idéer som vi diskuterade innan finns det två 
idéer i texten som är intressanta att tänka på, när man tänker 
på frågor om maktordning och rättvisa. [eller åtminstone som 
tilltalar mig mycket] Den första är att demokratins centrum är 
tomt. Denna idé utgör kärnan i radikal demokrati. tanken är att
om man tar på allvar som en grundprincip för demokrati att 
alla är lika, betyder det också att ingen har ett privilegium att 



hävda sanningen. Med andra ord, har inte vänster en 
privilegierad position eller rätt att hävda att deras diskursiva 
konstruktion av social verklighet är mer sann än alternativa 
diskurser.

Med andra ord är centrumet för demokrati tomt eller som 
Laclau skulle säga att maktplatsen blir ett tomt utrymme.  

Laclau erkänner den oro som denna radikala obestämdhet för 
demokrati kan skapa, men de betonar vikten av att erkänna att 
tilldelning av mångfald och jämlikhet är avgörande för att 
demokratin ska fungera. Så, de säger för att försvara 
arbetarnas intressen, men att det inte görs på bekostnad av 
rättigheterna för kvinnor, invandrare eller konsumenter, är det 
nödvändigt att upprätta en likvärdighet mellan dessa olika 
kamper, det är bara på detta villkor som kamper mot makten 
blir verkligen demokratisk och att kravet på rättigheter inte 
genomförs på grundval av individualistisk problematik utan 
med respekten för rätten till jämlikhet för andra underordnade 
grupper.

Den andra idén [som tilltalar mig]i radikal demokrati är vem 
som bestämmer vad som är rättvist eller orättvist eller en 
legitim eller illegitim ojämlikhet av makt. 

Med vilken rätt pekar denna övre medelklass ut att vissa 
grupper är offer för andra gruppers förtryck? De utpekande 
är inte själva offer för andra gruppers förtryck utan som 
Berntson och Nordin skriver i sin bok Efter revolutionen om 
68-rörelsen, en välmående medelklass bestående av studenter,
akademiker, författare etc. Från vilken utsiktspunkt gör denna 
välmående medelklass denna bedömning vilka som är offer?  
Inte från en position inne från den förtryckta gruppen och inte



heller ifrån en extern ”objektiv” position eftersom det är den 
egna gruppen dem kritiserar. Nej. I stället talar denna 
välmående medelklass om de marginaliserade grupperna. )

(Radikal demokrati handlar inte om demokrati utan kan 
definieras som "en annan typ av verksamhet, som signalerar 
en kontinuerlig oro, främst angående bristen på den radikala 
utvidgningen av jämlikhet och frihet". Radikal demokrati 
handlar om en radikal utvidgning av jämlikhet och frihet. 
Sätter vi rättvisa i centrum istället för demokrati, har vi, som 
Karl-Olov Arnstberg säger, lämnat demokratin för ett annat 
ideal- en ideologi. Demokrati handlar varken om jämlikhet, 
rättvisa, allas lika värde, eller mänskliga rättigheter utan är 
framför allt en metod för att tillsätta och avsätta ledare. 
Demokrati innebär att ”all makt utgår från folket” och är ett 
betsel som medborgarna sätter på politikerna, alltså krav från
folket som ledarna ska förhålla sig till.)

Laclau skilde på relationerna hos ojämn makt där båda 
deltagarna inte ifrågasätter maktobalansen, vilket är vad de 
kallar underkastelse från förhållanden om ojämn makt, och där
deltagarna ifrågasätter dessa förhållanden, vilket är vad de 
kallar förtryck. Från en tredje distinktion, relationer av ojämn 
makt där externa aktörer till förhållandet ifrågasätter 
förhållandet som de hänvisar till som dominans.

Denna tredubbla distinktion är mycket användbar för att skilja 
legitima eller rättvisa obalanser i makt från illegitima eller 
orättvisa obalanser i makt och i frågan om vem som 
bestämmer vad förtryck är. Så beträffande den första 
skillnaden mellan underkastelse och förtryck är det viktigt att 



inse att det finns många områden i livet där vi accepterar 
ojämna maktförhållanden, till exempel din chef på jobbet, 
förälder och barn etc. Det betyder inte att vi är ojämlika som 
människor, men i den särskilda sociala konfigurationen 
accepterar vi att ojämn makt har en viss grad av rättfärdigande
eller legitimitet. Vi har också normer för vad som är lämpligt 
och otillbörligt användning av makt i dessa förhållanden, så vi 
tycker till exempel att det är acceptabelt att föräldrar förbjuder
små barn att vara ute på gatan på natten, men vi tycker inte att 
det är acceptabelt att föräldrar slår sina barn. På samma sätt 
tycker vi att det är acceptabelt att vår chef på jobbet tilldelar 
oss arbetsuppgifter, men vi tycker inte att det är acceptabelt att
vår chef berättar vem vi ska rösta på. Naturligtvis och här är 
det avgörande att dessa normer förändras över tid och de är 
olika i olika kulturer. Återigen, för att lyfta fram vad som 
utgör förtryck är inte fast. För det andra hjälper dessa 
skillnader oss också att ifrågasätta vem som får bestämma vad 
som utgör rättvis legitimitet eller orättvis olaglig maktbalans. 
För att återgå till exemplet om arbetsgivarens och den 
anställds relation, kan externa aktörer sett från utsidan 
fortfarande se detta förhållande som dominans, även om 
aktörerna kan vara okej med det. Om en social rörelse därefter
utvecklar en diskurs som framställer denna relation som 
förtryck, kan detta leda aktörerna till att börja ifrågasätta 
förhållandet och därefter känna sig förtryckta av den och 
försöka förändra den. Så en stor del av arbetet med de nya 
sociala rörelserna har varit att rama in en berättelse i vilken 
förhållandet om underkastelse där hans/hennes uppfattas som 
legitima börjat ifrågasättas. Så att de inblandade också pressar 



på för förändring. Medborgerliga rättighetsrörelser och 
feministiska rörelser är ett bra exempel på detta, men det 
ställer också en intressant moralisk fråga, i vilken utsträckning
har man rätt att övertyga andra människor om att de befinner 
sig i förhållande under förtryck.


