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Kap i te l  7

Renässans för filosofisk fysik
Jenny Ivarsson

Om kvantfysiken inte har skakat dig i grunden  
så har du ännu inte förstått den.

Allt vi kallar verkligt är gjort av saker  
som inte kan betraktas som verkligt.

 En fysiker är bara en atoms sätt  
att titta på sig själv.

 Niels Bohr

Fysik kan ge omskakande insikter om vår värld på ett filosofiskt plan. 
Ofta förmedlas fysik i undervisningen som en odiskutabel och färdig 
produkt, trots att vi fortfarande inte vet särskilt mycket om hur världen 
fungerar egentligen. Kanske skulle det inspirera flera att läsa fysik om 
undervisningen även tog upp frågor som inte har färdiga svar. Går det 
att väcka liv i den filosofiska diskussionen som fördes mellan Albert 
Einstein och Niels Bohr om tolkningen av kvantfysik? 

År 1900 löste Max Planck det så kallade svartkroppsproblemet genom 
att införa en kvantiserad energi; det var startskottet på en lång och livlig 
diskussion om naturens grundvalar. Upptäckten mynnade nämligen ut 
i kvantfysiken som verkade strida mot sunt förnuft. Bl.a. säger den att 
vågor är kvantiserade, alltså har partikelegenskaper. Men dessa partik-
lars läge går inte att förutsäga, eftersom de breder ut sig som vågor 
om ingen mätning utförs, se figur 1. När mätning av läge ändå utförs, 
förvandlas vågen plötsligt till en partikel med en bestämd position men 
utan vågegenskaper. En av kvantfysikens stora frågor rör hur observa-
tören kan spela så stor roll för hur naturen beter sig.
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Figur 1. Vågor och partiklar beter sig fundamentalt olika. Vågor tar sig förbi ett hinder,  
t.ex. två smala spalter enligt den vänstra figuren. Det bildas ett interferensmönster.  

Partiklar beter sig som i den högra figuren. Det har visat sig att såväl ljus som materia 
(t.ex. elektroner) uppträder som vågor om ingen mätning av partikelegenskaper utförs.  

En enstaka partikel verkar då kunna passera genom båda spalterna samtidigt och  
interferera med sig själv. Om man tittar efter vilken spalt som partikeln verkligen  

passerade igenom upphör vågegenskaperna. 

Idag finns det flera olika tolkningar av kvantfysiken att välja på. Den 
mest spridda är Köpenhamnstolkningen utarbetad av Niels Bohr och 
Werner Heisenberg under 1920- och 1930-talen. Enligt den tolkningen är 
endast det som mäts reellt, alltså partikelegenskaperna. Vågkaraktären  
ska då bara förstås som ett sätt att beräkna sannolikheten för vilka partikel- 
egenskaper som ska dyka upp om mätning utförs.
 År 1957 presenterade Hugh Everetts en besläktad tolkning som 
kallas ”parallella världar”. Enligt den utvecklas ett nytt universum för 
varje möjligt mätvärde. Varje gång en vågfunktion kollapsar på grund  
av att en mätning utförs, skulle enligt den här tolkningen världen splittras 
upp i en mängd parallella världar. Alla möjliga mätvärden skulle alltså 
bli realiserade i någon värld. 
 Bland övriga seriösa tolkningar bör nämnas särskilt en som lite slar-
vigt kan kallas ”shut up and calculate” (Mermin 1989) ibland istället 
tillskriven Richard Feynman. Översatt till svenska blir det ”håll käften 
och fortsätt att räkna”. Med det menas att de filosofiska frågorna inte 
hör hemma i fysiken och att en tolkning av kvantfysiken därmed inte 
behövs. Huvudsaken är att det fungerar. Att förstå kvantfysiken och nå 
erkännande som fysiker innebär enligt det här förhållningssättet att man 
kan räkna rätt och utveckla ny teknik med hjälp av kvantfysikens mate-
matik.
 Det vanligaste förhållningssättet idag är det sistnämnda (se exem-
pelvis Danielsson, 2015, s. 60). Det verkar som om många anser att sista 
ordet är sagt gällande tolkningen av kvantfysiken, vilket jag menar är 
synd eftersom det kan bidra till att intresset för fysik sjunker bland ung-
domar. Vad krävs för att inspirera till en levande diskussion om naturens 
natur i klassrum och föreläsningssalar? 
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Inte bara fysiker har funderat över hur världen fungerar. Kanske kan  
det hjälpa kvantfysiken vidare att snegla lite på vad som hänt i den andra  
änden av det vetenskapliga spektrat – inom sociologi och filosofi? 
Kopplingen mellan kvantfysik och filosofi kan tydliggöras genom att 
närma sig språkmässigt och beskriva fysiken med hjälp av de kunskaps-
teoretiska begreppen essentialism och represenationalism.
 Jag beskriver först kvantfysiken med hjälp av dessa begrepp. Där-
efter presenterar jag den filosofiska riktningen poststrukturalism, som 
används inom bl.a. språkvetenskap, sociologi och genusvetenskap. I ett 
sista avsnitt diskuteras gemensamma slutsatser och en filosofi utvecklad 
av fysikern, filosofen och genusvetaren Karen Barad, som tar både kvant-
fysiken och genusvetenskapen ett steg vidare. Mitt främsta syfte med 
den här presentationen av Barads filosofier är att inspirera människor 
som läser fysik, forskar eller undervisar i fysik att bilda sig en egen väl-
grundad tolkning av kvantfysiken. Kvantfysiken, så väl som kunskaps-
teoretiska begrepp introduceras översiktligt och i möjligaste mån utan 
facktermer. För mer djupgående studier hänvisas till referenslistan.

Kvantfysik ur ett filosofiskt perspektiv

Den klassiska fysiken bygger dels på essentialism, som innebär att det 
finns observationsoberoende objekt med inneboende egenskaper, dels 
på representationalism, som innebär att observatören kan stå på avstånd 
och studera objektet utan att påverka eller påverkas av det. Kravet på 
objektivitet är oantastligt inom naturvetenskapen. Inom den klassiska 
fysiken innebär det att objekt och subjekt måste vara åtskilda i rum och 
tid. I en klassisk mätning går det en otvetydig gräns mellan den som 
observerar och det som observeras (figur 2).

Figur 2. I en klassisk mätning går en otvetydig gräns mellan den som  
observerar och det som observeras. Rummet är som en behållare.  

Kravet för objektivitet är att objekt och subjekt är åtskilda i rum och/eller tid.

Men ur ett kvantfysikaliskt perspektiv ser en mätning annorlunda ut. 
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a)  b) 

Figur 3. En foton skickas in mot en elektron för att mäta position och rörelsemängd.  
a) Vid positionsmätning måste fotonens exakta position på detektorn registreras.  

Det kräver en rigid detektor samt att fotonen uppträder som en partikel.  
b) För att mäta elektronens rörelsemängd krävs en fjädrande detektor, som kan  

uppfatta fotonens rörelsemängd, som nu måste uppträda som en våg och  
vara en del av det system som studeras. 

Kvantfysikaliska effekter är visserligen svåra, eller t.o.m. praktiskt 
omöjliga att upptäcka på makroskopisk nivå, men den som vill förstå 
världen bör ändå påminna sig om att kvantfysiken gäller på alla nivåer. 
Alltså har det i princip ingen betydelse om objektet som utsätts för mät-
ning är ett makroskopiskt föremål eller en elementarpartikel. Väsentligt, 
för att nå en kvantfysikalisk beskrivning av världen är närmare studier 
av vad en mätning faktisk innebär. Ur ett klassiskt perspektiv går posi-
tionsmätning ut på att minst en foton skickas in mot objektet och sedan 
registreras. Detektorn som ska registrera fotonen måste vara fixerad, 
annars blir bilden suddig (figur 3a). Objektets position förändras när  
fotonen överför en del av sin rörelsemängd till objektet. I den makro-
skopiska världen går det att bortse från den lilla förändringen. Men om 
man vill bestämma objektets exakta position måste man även korrigera 
för den här påverkan från mätutrustningen. Det innebär att fotonen 
måste studeras, d.v.s. förvandlas från sin roll som en del av instrumentet 
till att vara en del av objektet. Mätning av fotonens rörelsemängd kräver 
en fjädrande detektor (figur 3b). Det kravet på apparaturen går inte att 
uppfylla samtidigt som kravet för positionsbestämning, som ju kräver 
en fixerad detektor. 

 

Fotonen kan inte samtidigt vara en del av objektet och en del av instrumen- 
tet. Position och rörelsemängd kan inte bestämmas samtidigt, eftersom 
dessa båda begrepp ställer motstridiga krav på apparaturen. Position och 
rörelsemängd är exempel på två komplementära begrepp. 
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Ett annat sätt att se på det här mätproblemet är att fotonen, vid positions- 
bestämning, måste vara en partikel medan den vid bestämning av 
rörelsemängd måste vara en våg. Fotonen kan inte vara partikel och 
våg samtidigt. Enda lösningen på det här problemet, som Niels Bohr 
såg det, är att mänskliga begrepp som position och rörelsemängd inte 
refererar till individuella objekt utan till fenomen (Bohr 1949, 1958 och 
Barad 2007, s. 118-121).
 Niels Bohr överger alltså både essentialism och representationalism 
och han ändrar även kravet för objektivitet: Före mätningen finns inga 
individuella objekt. Kraven för objektivitet är att mätningar refererar till 
fenomen vilket innebär att de är reproducerbara och kommunicerbara 
samt att mätningarna sätter permanenta spår – fotonen ”blir” antingen 
en partikel eller en våg, beroende på vilken apparatur som sätts in. 
 Det här kan verka paradoxalt vid en första anblick men paradoxen 
uppstår bara inom den klassiska fysikens paradigm som bygger på  
Descartes dualism och representationalism och alltså förutsätter en  
abstraktion av en foton som existerar före mätningen. Om vi släpper 
vår kulturella ryggsäck och tittar på vad som verkligen sker så är det ju 
bara en mätning och allt som egentligen observeras är fenomen. Att en 
foton över huvud taget skulle existera före mätningen är bara en modell 
och ingen observation.

Strukturalism och poststrukturalism

Det intressanta är att man inom en del filosofiska riktningar dragit lik-
nande slutsatser – att representationalism och essentialism måste över- 
ges som grundplåt för att betrakta världen.
 Strukturalism och poststrukturalism har sina rötter i lingvistiken men 
har kommit till nytta inom många discipliner. Enligt strukturalismen har 
människor inga inneboende egenskaper. Människors identiteter formas 
efter de krav och normer som finns i samhället. Det är inte heller så att 
exempelvis diskriminering på grund av kön eller någon annan identitet 
är något som utförs av enskilda individer utan det ligger inbyggt i 
samhällets strukturer (Storey 2006, s. 273-275). Enligt det här synsättet är 
strukturer reella medan individerna är produkter, skapade av strukturerna, 
se figur 4. Strukturalism inom kvantfysik skulle enligt min tolkning inne- 
bära att krafter är reella bakomliggande strukturer medan partiklar och 
materia är produkter av dessa. 
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Figur 5. Närvaro kräver frånvaro av 
någonting annat. Överallt där den gröna 
figuren breder ut sig lyser det vita med sin 
frånvaro. För att den blå cirkeln ska kunna 
existera krävs att den gröna figuren inte 
existerar i det området.

Figur 4. I klassisk realism är essentialism centralt innebärande att ett samhälle 
byggs av på förhand existerande individer som de i övre figurernas steg1.  
Den kraftigt förenklade modellen visar hur relationer byggs upp i steg 2.  

Strukturalism innebär att det är individerna som formas i steg 2 av relationer och  
andra på förhand givna strukturer i samhället, i enlighet med de nedre figurerna. 

 

Idealismen, alltså avståndstagandet från en materiell värld, drivs till sin 
spets i poststrukturalismen (Sarup 1993; Storey 2006, s. 273-275). Enligt  
den filosofiska riktningen är inte ens strukturer reella; för att någonting 
ska kunna ta plats kräver det att någonting annat, nämligen det som var 
där förut, får ge vika. Närvaro kräver frånvaro av någonting annat och 
därför är grundläggande byggstenar omöjliga, se figur 5. 

Poststrukturalismen verkar antyda att det inte finns någon reell verklighet 
att undersöka överhuvudtaget! Allt vi känner till är språk! Språket och 
därmed hela vår världsuppfattning bygger på motsatsförhållanden, t.ex. 
man-kvinna, natur-kultur, språk-materia, objekt-subjekt. Dessa distink-
tioner är skapade av språket, men finns inte i verkligheten. Det går inte 
att dra en gräns mellan materia som ska räknas som död och materia 
som ska räknas som levande. Därför går det heller inte att dra en gräns 
mellan mänskliga kroppar och resten av världen och det går inte att 
säga vad som definierar t.ex. en kvinna på ett sådant sätt att allting kan 
delas upp i antingen kvinna eller inte. Gränserna skapas av språket och 
förflyttas och omskapas ständigt i en iterativ process.



95

Således kan vi inte säga exakt var gränsen går mellan olika objekt. Vilka 
molekyler i en gravid kvinnas kropp hör till henne och vilka hör till 
fostret? När övergår fostret till att bli människa? När under inandningen 
blir luftens molekyler invid min mun en del av mig? Det går inte att 
hitta en enda gräns som låter sig specificeras automatiskt. Men enskilda 
molekyler är väl ändå tydligt avgränsade från varandra? Att så inte är  
fallet blir tydligast om man studerar atomens elektronlager. Kvant- 
fysiken säger oss att identifikation av enskilda elektroner i elektron-
höljet är omöjligt. Elektroner har ingen egen identitet. Elektronhöljet 
är mer som ett diffust moln av elektrisk laddning. När atomer förenas 
delar de på elektronhöljet, så en tydlig gräns mellan atomer finns inte. 
Detsamma gäller om vi skulle ta hjälp av ännu kraftigare mikroskop 
för att studera partiklarna i atomkärnan. Det verkar som att ju skarpare 
syn vi får desto suddigare blir världen. Hur djupt vi än går, finns det 
uppenbarligen inga på förhand utstakade gränser mellan olika objekt. 
Gränserna definieras olika beroende på situationen. Det enda som verk-
ligen existerar är alltså ”situationer” eller ”fenomen”. Min slutsats blir 
att det är dithän filosofin tillslut tar oss oavsett om vi är humanister eller 
naturvetare.

Materialism

Två separata discipliner har mer eller mindre oberoende av varandra 
dragit samma slutsats: Det språk, eller den utrustning, vi använder, är del 
av eller utgör rent av hela den värld som ska kommuniceras (se figur 6). 

Figur 6. Enligt poststrukturalismen är observatören, det observerade  
och språket sammanflätade. De konstituerar varandra i en iterativ process,  

illustrerad till vänster i figuren. I kvantfysiken motsvaras språket av den  
valda experimentuppställningen (till höger i figuren). Jämför med figur 4.
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En fysiker och filosof som sett den här kopplingen mellan poststruk-
turalism och kvantfysik är Karen Barad. Hon är doktor i teoretisk fysik 
och professor i genusvetenskap och filosofi vid University of California, 
Santa Cruz. Insikten att världen förmedlas och inte är given på förhand 
har lett till många välgrundade teorier inom sociologi och genusveten-
skap, men Barad menar att den metaforiska termen ”förmedling” inte 
är tillräckligt empirisk för att dessa teorier ska kunna utvecklas vidare 
(Barad 2007, s. 244). Barad erbjuder en empirisk grund för all genusve-
tenskap genom att återinföra materiens betydelse, men den här gången 
med fenomenet som referent (istället för atomer och naturkrafter). I  boken 
Meeting the universe halfway – quantum physics and the entanglement 
of matter and meaning presenterar Barad sin ontologi, som hon kallar 
agentisk realism (Barad 2007). Boken är högst aktuell idag efter- 
som det finns ett ökande intresse för materians roll i kunskapandet, 
inom ett flertal discipliner som genusvetenskap, utbildningsvetenskap 
och kulturvetenskap där det tidigare varit starkast fokus på språkets roll. 
För den som har en bakgrund inom den naturvetenskapliga disciplinen 
är agentisk realism en vidareutveckling av den danske fysikern Niels 
Bohrs filosofiska tolkning av kvantfysiken. Här återger jag min tolkning 
av agentisk realism, som tidigare publicerats i Tidskrift för genusveten-
skap (Ivarsson 2016).
 Barads teoribildning bygger delvis på poststrukturalistiska idéer. 
Poststrukturalismen är antirealistisk, vilket betyder att gränserna mellan 
dualiteterna inte existerar medan Barad menar att gränser är reella även 
om de inte kommer utifrån, utan skapas inom de fenomen som aktö-
rerna är en del av. Gränser är inte dragna en gång för alla men är för 
den skull inte heller godtyckliga. Den poststrukturalistiska idén om att 
närvaro kräver frånvaro av någonting annat leder till någonting kon-
struktivt, en inbyggd dynamik. Varje gång någonting upphör att existera 
öppnar det upp för existensen av någonting annat. Det gör att uteslut-
ningar blir viktiga för vad som ska materialiseras och bli till verklighet. 
I frågan om identitetsskapande skulle det exempelvis innebära att från-
varo av normativa påtryckningar (t.ex. upprepade utsagor i stil med 
”kvinnor kan inte köra bil”) i hög grad påverkar individers och gruppers 
egenskaper. I kvantfysiken innebär det t.ex. att det är först om elektronen 
fråntas en viss position som den kan få en bestämd rörelsemängd.
 Barad var inte den första genusvetaren att försöka återinföra materia 
som en viktig ingrediens i teorier om hur världen fungerar. Judith Butler,  
professor i retorik och litteraturvetenskap vid University of California, 
Berkeley, driver det sociala yttrandets skapande kraft till sin yttersta 
spets genom att föreslå att mänskliga kroppar formas och omformas av 
sociala krafter i en mekanism som kallas performativitet (Butler 1993). 
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Enligt performativiteten förändrar ett yttrande den verklighet som den 
försöker beskriva, vilket gör att ordens betydelse liksom verkligheten 
den beskriver ständigt förändras på ett iterativt sätt. T.ex. utvecklas en 
människas identitet i samspel med andra människor. Ingen människa är 
en passiv mottagare av intryck, helt i händerna på kulturen och samhäl-
lets normer och krav, eftersom varje individ själv deltar i skapandet av 
normer och identiteter. Upprepade bekräftelser leder till att gränser upp-
rättas och människan (eller åtminstone människans yta) materialiseras. 
Uteslutningar i detta gränsdragande öppnar upp för förändringar och 
förhindrar determinism. Den utlösande faktorn för förändringar är inte 
subjektets agerande, eftersom subjektet inte existerar före växelverkan  
med den kulturella omgivningen. Inte heller strukturerna existerar på 
förhand så det kan bara vara själva processen, växelverkan, som öppnar 
upp för möjligheten till förändringar. Förändringar är sprungna ur itera- 
tiva händelseförlopp av vilka subjektet förvisso är en aktiv del men 
inte ensam ansvarar för. Denna nödvändiga iteration är ett tecken på att 
materialiserandet aldrig blir fullbordat så att kroppar aldrig helt lever 
upp till motstridiga normer i ständig förändring. Barads invändning 
mot Butlers performativitet är dualiteten mellan materia och diskurs, 
d.v.s. att Butler inte tar hänsyn till materians egen agens i skapandet och 
omskapandet av materia (Barad 2007). Enligt Barad är materian precis 
som subjektet en aktiv deltagare i utlösandet av olika händelseförlopp. 

Posthumanism

Performativiteten lider även av en annan dualitet, nämligen den mellan 
människa och djur eller människa och död materia. Många teorier om hur 
identiteter skapas förutsätter att människan har en särställning i naturen, 
att det finns en människans essens. Enligt den föreställningen är det bara 
människor som har möjlighet att agera eller åtminstone har den känsla  
av etik, som krävs för att agera ansvarsfullt. Det här gör att många ställ- 
ningstaganden blir starkt beroende av vad som ska klassificeras som 
mänskligt (när blir fostret människa, kan en robot bli mänsklig, o.s.v.). 
Posthumanism utvecklad av bl.a. Donna Haraway (1997) bygger på 
poststrukturalism och innebär att det inte finns någon sådan på förhand 
given distinktion mellan människan och resten av naturen. 
 Även i Niels Bohrs filosofi har människan en särställning (Bohr 1935 
och Barad 2007, s. 339, 341, 352). Han förklarar resultaten av kvantfysi- 
kaliska experiment genom att placera människans experimenterande i 
ett särskilt fack, skilt från det som annars sker i naturen. Bohr skiljer på 
å ena sidan den mikroskopiska kvantfysiknivån, där partiklar kan vara 
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sammanflätade med varandra och å andra sidan den makroskopiska nivån 
där den klassiska fysiken gäller. Människans experimentuppställning 
utgör enligt Bohr en gräns mellan dessa båda nivåer. Instrumenten, som 
vi använder för att studera naturen ligger mellan oss och naturen och 
blockerar vår möjlighet att någonsin helt klart få syn på ”naturens sanna 
natur”. De paradoxer som uppstår i mätningarna beror enligt Bohr på att 
människan skapar situationer som inte finns annars, utanför eller före 
mätningarna. Det kan till exempel uttryckas så att instrumentets krav 
på mätning tvingar en partikel att välja mellan att uppenbara sig som 
partikel eller våg. Det är alltså (enbart) människans experiment som 
skapar kvantfysikaliska och andra fenomen. De fenomen vi upptäcker 
är sådana som uppträder när den mikroskopiska och den makroskopiska 
världen möts, se figur 7a. Tekniska instrument är statiska förkropps-
liganden av mänskliga begrepp och de enda begrepp, som vi kan ge 
mening åt, är sådana som kan gestaltas av tekniska instrument. Det är 
allt vi kan uppnå. Den mikroskopiska världens sanna natur ligger för-
borgad för oss, vilket är frustrerande för essentialisten. Men om det är 
så, att människan inte har någon särställning, då är det vi skapar när vi 
interagerar med naturen inte olikt det som annars sker i naturen. Om 
det är fenomen vi upptäcker, ja då är det fenomen som världen består 
av! Det är essensen i Karen Barads filosofier. Med inspiration från post-
strukturalism, teorier som performativitet om hur individer blir till samt 
posthumanism, tar hon kvantfysikens filosofi ett steg längre och ger sin 
syn på hur världen fungerar.

Figur 7. a) Illustration av Niels Bohrs filosofiska tolkning av kvantfysiken:  
Gränsen mellan observatör och objekt går i experimentuppställningen, där den  

makroskopiska världen möter den mikroskopiska. Experimenten avslöjar  
fenomen som bygger på de begrepp experimenten är avsedda att mäta.  

b) I agentisk realism är observatören en del av fenomenet.  
Gränsen mellan observatör och objekt beror på hur observatör och  

objekt agerar men är för den skull inte godtycklig. Jämför med figur 2.
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Agentisk realism

Det är förmodligen ingen främmande tanke för en naturvetare att män-
niskan inte har någon särställning i naturen, ändå kan det vara svårt att 
överblicka alla konsekvenser av en sådan tanke. Jag liknar Barads gärning 
med Einsteins bedrift att dra konsekvenserna av att ljusets hastighet 
visade sig vara konstant. Han utvecklade den revolutionerande speciella  
relativitetsteorin som en logisk följd och löste därmed en av den klas-
siska fysikens stora paradoxer. Barads förmåga att inte blunda för 
kvantfysikens paradoxer kanske kan leda till en ny revolution av samma 
dignitet. Vad skulle det innebära att anamma posthumanismen inom 
kvantfysiken? En empirisk teori som fråntar observatören sina privile- 
gier som tänkande människa bör enligt Barad tillskriva naturen allt detta 
(Barad 2007):

  1. Agens

  2. Diskurs

  3. Kunskap

  4. Etik

På vilket sätt är dessa begrepp relevanta för ett vetenskapsområde som 
fysik, vars syfte är att studera materia och dess dynamik? Ska materia 
kunna sägas ha agens, kunskap eller till och med etik? Låt mig gå  
igenom begreppen i tur och ordning:

Agens

Posthumanism harmonierar väldigt bra med anti-individualism. Agensen, 
alltså den utlösande faktorn som gör att någonting händer, sitter inte i 
någon särskild individ. En människa kan delta i agensen i naturen genom 
att med en experimentuppställning se till att det görs ett gränsdragande 
snitt mellan en del av världen och en annan (t.ex. mellan objekt och in-
strument), se figur 7b. Människan är då en del av ett fenomen. Figuren 
ska tolkas symboliskt eftersom ett fenomen inte är någonting som tar 
plats i rummet och innesluter ett antal ting. Ett fenomen innefattar att 
egenskaper och gränser skapas som en respons på agens, vilket gör att 
distinkta objekt urskiljs. I agentisk realism föregås snittet mellan objekt 
och instrument av isärdragande händelser i ett nät av sammanflätade  
beståndsdelar (t.ex. objekt och instrument) inom fenomenet. Med isär-
dragande menar jag att beståndsdelar utkristalliseras inom det aktuella  
fenomenet, som definieras av experimentuppställningen. Utan fenomenet 
skulle inga identiteter urskiljas. Om det skulle gå att betrakta fenomenet 
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utan att vara en del av det skulle beståndsdelarna fortfarande vara sam-
manflätade och omöjliga att urskilja. Barad inför begreppet intra-aktion 
för dessa isärdragande händelser. Begreppet tydliggör att det inte handlar 
om individer som interagerar eftersom agensen kommer först och in-
dividerna uppstår efteråt, som ett resultat av fenomenet. Den generella 
definitionen på ett agentiskt snitt är när en del av världen gör sig själv 
begriplig för en annan del av världen, eller enklare uttryckt – en del av 
världen ger avtryck på en annan del. Det är det agentiska snittet som de-
finierar dessa två mängder. Nästa gång, i ett annat fenomen, kan snittet 
hamna någon annanstans. Intra-aktioner inbegriper exkluderingar och 
begränsar men bestämmer inte deterministiskt händelserummet. Intra-
aktioner omkonfigurerar ständigt vad som är möjligt och vad som inte 
är möjligt på ett iterativt sätt.
 Enligt agentisk realism är agens det utrymme av möjliga handlingar 
som öppnas upp av det som uteslutits i ett agentiskt snitt. Agentiska 
snitt sker oundvikligen hela tiden så att världen ständigt och iterativt 
skapas och omkonfigureras. 
 För att förtydliga begreppen agens och intra-aktion kompletterar 
jag med ett eget vardagsnära exempel. Tänk dig ett fikarum fullt med 
konferensdeltagare. För en person utanför något av samtalen hörs ett 
sorl av sammanflätade röster. Snittet dras mellan denna åhörare och den 
samtalande gruppen av människor. Agens innebär att den besökande 
personen kan involvera sig i ett samtal i rummet så att ett agentiskt snitt 
dras mellan personen och samtalspartnerns röst. Fenomenet ”samtal” 
leder till att en röst (objekt) gör avtryck i en åhörare (subjekt). Nu kan 
agens innebära att någon av de andra personerna har möjlighet att ta 
över som samtalspartner. Man kan säga att denna andra person agerat, 
men agensen är ju faktiskt beroende av ljud som fysikaliskt fenomen, 
av rum och tid, av att den förra samtalspersonen lämnar utrymme samt 
av att åhöraren lyssnar. Ytterligare en möjlig agens är att vinden plöts-
ligt slår upp ett fönster så att åhörarens, jämte dennes samtalspartners 
uppmärksamhet riktas mot något som inte alls är mänskligt. Är vinden 
i fönstret agent? Nu går det agentiska snittet mellan alla människor som 
subjekt och vinden i fönstret som objekt.
 Åter till kvantfysiken, som nu kan beskrivas i Barads termer. Låt oss 
studera den enkla kameran i figur 3, som bara registrerar en enda foton 
på ett fotografiskt material och på så sätt tar ett fotografi av en elektron. 
Detta är en klassisk beskrivning av vad som sker, där elektron och foton 
förutsätts existera före mätningen. I agentisk realism är elektron och 
foton sammanflätade, icke urskiljbara objekt, före positionsmätningen.  
Det är fenomenet som kommer först. Fenomenet ”positionsmätning”  
leder till ett agentiskt snitt mellan å ena sidan objektet elektron och å andra 
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sidan mätinstrumentet med foton och fotografiskt material, som först i 
och med mätningen urskils som identifierbara individer. Storheten posi-
tion uppstår inom fenomenet. I och med detta agentiska snitt utesluts 
rörelsemängd som en möjlig storhet att räkna med eftersom position 
och rörelsemängd är komplementära, d.v.s. ömsesidigt uteslutande stor-
heter. Möjligheten öppnas för att istället lägga ett agentiskt snitt mellan 
foton som objekt och en rörlig fotografisk plåt, som därmed kan mäta 
fotonens rörelsemängd för att på så sätt bestämma elektronens rörelse-
mängd. Inom det här fenomenet har partiklarna ingen position. Agensen 
går att tillskriva den människa som utför experimentet, men å andra 
sidan sker dylika fenomen ständigt även utan människans inblandning. 
Därför bör agensen mer korrekt tillskrivas fenomenet, plus uteslutna 
storheter.
 Det finns mycket att diskutera kring den här djupdykningen. T.ex. ser 
vi, som kvantfysiken lärt oss, att egenskaper som position och rörelse- 
mängd inte är inneboende i partiklar. Vi ser också att inte ens partiklar 
existerar före fenomenet utan uppstår genom agentiska snitt, som dras 
mellan objekt och subjekt, eller rättare sagt mellan en del av världen 
som gör avtryck på en annan. Alltså är fenomenet naturens minsta 
”byggsten”, inte någon materiepartikel eller kraftpartikel. 
 Barad menar att även rum och tid skapas inom fenomenet. Rummet 
är avståndet mellan partiklar och tiden är successionsordningen mellan 
händelser. Om ingenting existerar, finns det ingenting som kan spänna 
upp rummet och om ingenting sker, finns det ingen tid. Först då ett  
fenomen tvingar fram partiklar och händelser skapas rum och tid. Att 
vi upplever ett homogent rum och en kontinuerlig tid beror enligt det 
här synsättet på att alla händelser och all materia är sammanflätade med 
varandra.
 Om tiden inte finns a priori är det inte så att egenskaper förändras 
i tiden: Den egenskap som materialiseras omkonfigureras i och med  
skapande av tid. Det är inte heller så att kroppar tar plats i världen. 
Kroppar och miljö skapar varandra i intra-aktivitet.

Diskurs

Vi har nu kommit till det andra samhällsvetenskapliga begreppet som 
jag vill pröva på naturvetenskapliga tänkesätt, nämligen diskurs. Ett ex-
empel på diskurs är ett talat eller skrivet språk. Diskursen styr och be-
gränsar vad som kan beskrivas och undersökas. (Vi kan t.ex. bara tala 
om det vi har ord för.) Niels Bohr var medveten om diskursens betydelse 
för de fenomen som uppstår när människan interagerar med naturen. 
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Mänskliga begrepp som t.ex. position och rörelsemängd är specifika 
materiella arrangemang. Det vill säga, vi kan mäta position genom rätt 
experimentuppställning, men vi kan inte mäta någonting som vi inte har 
ett begrepp för (Barad 2007, s. 109).
 Karen Barad generaliserar betydelsen av diskurs så att diskursiva 
praktiker innefattar alla specifika materiella konfigurationer genom vilka 
gränser, egenskaper och mening blir till. På det sättet kan vi förstå att 
fenomen uppträder även utan människans inblandning. 
 För Niels Bohr var instrument statiska förkroppsliganden av mänsk-
liga begrepp. Men i agentisk realism är ingenting statiskt. Världen om-
konfigureras ständigt och oundvikligen med hjälp av nya agentiska snitt. 
Instrument är dynamiska, materiella och diskursiva praktiker genom 
vilka specifika begrepp och saker artikuleras.

Kunskap

Så är det dags för det tredje begreppet som naturen ska tillskrivas, 
nämligen kunskap. Barad understryker att människan inte har någon 
särställning. Hjärnan har utvecklats långsamt, så när skulle man dra 
gränsen mellan vetande och icke-vetande materia? Om det inte finns 
någon sådan gräns innebär det att även kunskap måste utvecklas grad-
vis. Vad är då den mest fundamentala form av kunskap man kan före-
ställa sig? Kunskap är att reagera ansvarsfullt på stimuli (exempelvis 
att rycka åt sig handen om den hamnar på en het platta, att plocka fram 
en uppgift ur minnet när någon frågar eller att för sitt inre notera ett 
utseende). Saker och ting kan vara begripliga utan att uppfattas av just 
en människas intellekt (Barad 2007, s. 379-380). Det är när en del av 
världen ger avtryck på en annan, genom ett gränsdragande snitt, som 
begripligheten uppstår. Vetande är, med Barads utvidgade betydelse, att 
reagera på något som betyder något (intra-agerande), att delta i världens 
utförande. Då behövs inte någon hjärna för att veta. Vetandet föregår i 
så fall utvecklandet av hjärnan! Förståelse är differentiell performativ 
respons på relevanta intryck. En fjällbjörk som format sig i den vind-
pinade miljön vet, på sitt primitiva sätt, att den överlever längre med sin 
anpassade form; en kantarell är smart nog att sticka upp huvudet ur den 
fuktiga marken intill det träd som den hör samman med, istället för att 
ge sig av någon annanstans. 
 Hur vet en elektron att den utsätts för positionsmätning och ska ha 
en position? Att elektronen vet betyder att den reagerar på mätningen 
och deltar i världens utförande. Positionsmätning är begriplig för elek-
tronen: Elektronens svar på positionsmätning leder till en excitering av 
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en atom i fotografiska filmen och dessutom till att ett vågmönster inte 
uppstår. Gränsen mellan subjektet elektron och objektet foton kommer 
inte utifrån och är inte dragen en gång för alla. Den upprättas och modi-
fieras iterativt. Men ansvarsfullt menas att reagera så som fenomenet 
föreskriver.
 Barad skriver om ormstjärnan (en släktning till sjöstjärnan) som ett 
levande bevis på oskiljbarhet mellan vetande, varande och görande  
(s. 375-380). En ormstjärna har ingen hjärna och inga ögon men skelettet 
består av idel linser, sammanlänkade av nerver, som ett enda stort öga. 
Linserna utgör inte en gräns mellan ett vetande subjekt och en materiell 
värld. Ormstjärnan skiljer inte på materia och diskurs. Det vetande  
organet, som består av hela kroppen, är samtidigt ben och armar. Detta 
levande optiska system reagerar på ljuset som samlas in genom alla 
linser genom att till exempel kringgå hinder och fly från annalkande 
rovdjur. På natten blir hela ormstjärnan ljusare för att kunna samla in 
mer ljus. En ormstjärna kan lämna en del av sig kvar för att förvilla 
rovdjur. Ormstjärnan inhämtar kunskap om sin omgivning och reagerar 
ansvarsfullt därefter. Kunskap om gränsen mellan ormstjärnan och om-
givningen är väsentlig för ormstjärnans överlevnad, men den är inte 
fixerad; den omdefinieras och omskapas beroende på situationen. 

Etik

Det sista och fjärde begreppet står nu för dörren. Om någons etik bygger  
på en distinktion mellan natur och kultur, är det lätt hänt att naturen ses 
som en given design medan kulturen har en historia. Det som finns i 
naturen kan anses vara ”rätt” (eller också inte). Men om det inte finns 
någon sådan distinktion mellan natur och kultur, om människan inte 
har någon särställning, vad är då etik? Eftersom etik handlar om ansvar 
gentemot något som inte är en själv, och agentisk realism föreskriver en 
primitiv form av ansvar, som berör allt som materialiseras, bör det då 
inte också finnas en lika primitiv form av etik?
 Enligt agentisk realism är varje människa sammanflätad med allt 
annat Vi har inte någon självständig agens utan deltar endast i de agen-
tiska snitt som skapar världen. Därför kan etik, med utgångspunkt från 
agentisk realism, inte handla om att reagera på någon annan som om 
denna andra var något annat än en själv. Istället är etik något som naturen 
besitter och inte någonting som enskilda individer rår över (s. 393). 
Etiken föregår subjektivet (Barad 2007, s. 391 och Levinas 1985, s. 95). 
Människan inte bara kan ta ansvar för sina handlingar, men gör det 
oundvikligen varje gång särskiljandet från andra bekräftas och återkapas 
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med nya agentiska snitt. Inget och ingen existerar före interaktionen 
– det man förväntas handla etiskt gentemot kommer till liv först vid 
mötet. Människan har en tendens att vilja se mönster och helheter. Det 
finns dock ingen allomfattande etik som gäller överallt. Skonar vi räven  
så offrar vi musen. Det som finns är en komplex värld av sammanflätade 
fenomen och en önskan att ur denna urskilja enheter, för att förenkla 
och göra världen greppbar och begriplig. Därför funderar jag på om 
människans känsla av etik kanske snarare borde beskrivas som en för-
enkling, än en avancerad form av den etik som världen är sammanvävd 
av.
 Sammanfattningsvis leder omdefinitionerna av de här fyra begreppen, 
agens, diskurs, kunskap och etik till en ny tolkning av kvantfysiken 
och människans experiment, som leder till idel fenomen. Enligt Barad 
behövs posthumanism för att tolka experimenten rätt: Människan har 
ingen särställning. Det vi skapar när vi interagerar med naturen är inte 
olikt det som annars sker i naturen. Det finns inga byggstenar, inga partik-
lar med inneboende egenskaper, som gäckar experimentalisten genom 
att aldrig visa sin sanna natur på ett entydigt vis. Ontologiska frågor går 
inte att skilja från epistemologiska frågor.

Existensens obestämda natur

En evig ontologisk fråga är huruvida det råder sträng determinism eller 
om det finns utrymme för fri vilja. Newtons klassiska fysik beskriver 
en dynamik i rum och tid som är otvetydigt bestämd av naturlagarna så 
att det i princip, om vi bara visste alla partiklars exakta läge vid en viss 
tidpunkt, skulle vara möjligt att förutsäga framtiden utan utrymme för 
avvikelser.
 Dynamiken i agentisk realism rör inte bara hur sakernas tillstånd 
förändras med tiden, som i ordets klassiska betydelse. Även vad som 
är möjligt och inte förändras på ett iterativt sätt, inte i tiden men i sam-
band med att tid och rum (åter)skapas och omkonfigureras med varje 
intra-aktion. Inte vad som helst är möjligt vid varje tillfälle, men intra-
aktioner omdefinierar vad som är möjligt, vilket leder till att förutsätt-
ningarna att göra förutsägelser begränsas.
 Elektronens exakta position i en positionsmätning är inte förutbe-
stämd men inte heller helt slumpmässig. Det finns utrymme för val 
inom naturlagarna, men vem är det som gör valet? Enligt Niels Bohr 
kan naturen inte ha ett val och observatören (som Bohr ju särskiljer från 
naturen) kan inte heller påverka händelser annat än i val av experiment-
uppställning. Observatören kan med andra ord endast välja mellan olika 
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komplementära fenomen. Det finns inte någon bestämd kausal struktur  
som ligger bakom fenomen men ändå finns det en orsak och effekt, annars 
skulle vi inte ha reproducerbarhet. Orsak och effekt skapas enligt Barad 
inom fenomenet i samband med att objekt och subjekt urskiljs genom 
intra-aktivitet.
 

Mätproblemet

Jag har upprepade gånger nämnt begreppet sammanflätning. Låt oss 
nu gå lite närmare in på det. Sammanflätning är ett uttryck för att olika 
objekt inte är oberoende individer utan tillhör samma fenomen. Kvant-
fysiken förutsäger att en mätning på en av två sammanflätade partiklar 
omedelbart påverkar den andra oavsett avståndet emellan dem. Experi-
ment som är tänkta att testa detta, kallas för Bell-experiment. År 2008 
skickade ett forskarlag från universitetet i Genève två sammanflätade 
fotoner åt två skilda håll, så att de separerades 18 km från varandra 
(Salart m.fl. 2008). Därefter mätte man på fotonerna och då blev det 
uppenbart att den ena fotonen påverkades av vad som hände den andra 
och att informationen färdades minst 100 000 gånger snabbare än ljuset.  
Men i den klassiska naturvetenskapliga kontexten, innefattande indi-
viduella partiklar och ett objektivt orsak-verkan-sammanhang, är det 
inte möjligt att utbyta information med en hastighet snabbare än ljuset. 
Kunde det vara så att fotonerna redan när de skapades visste vilken 
mätning de skulle utsättas för och därför bar på samstämmiga värden 
redan innan de skickades iväg? År 2010 rapporterade en forskargrupp 
med den österrikiske professorn i kvantfysik, Anton Zeilinger i spetsen 
(Scheidl m.fl. 2010) om ett experiment där fotonerna separerades hela 
144 kilometer från varandra, mellan öarna La Palma och Teneriffa. 
Den sträckan tar en halv millisekund för fotoner att färdas och det är 
tillräckligt med tid för att hinna bestämma sig för vilken mätning som 
ska utföras, efter att fotonerna skapats och separerats, men innan de 
hunnit fram till sina detektorer. Om fotonerna inte ”vet” vilken mätning 
som ska utföras på dem kan de inte ”göra upp” i förväg om vilka mät-
värden de ska anta. Ändå påverkades mätresultatet av den ena fotonen 
av vilken mätning som utfördes på den andra. Resultaten är så häpnads-
väckande att det trots alla ansträngningar att övertyga om kvantfysikens 
riktighet fortfarande finns tvivel (t.ex. Karlsson 2015). Av den anled-
ningen pågår ännu förbättringar av Bell-experimentet. Man vill göra 
detektorerna tillräckligt effektiva för att helt utesluta att resultaten på 
något sätt beror på en slump (t.ex. Giustina m.fl. 2013). Hur kan de två 
fotonerna påverka varandra trots att de är för långt ifrån varandra för att 
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kunna utbyta någon slags information? Paradoxen kan lösas genom att 
byta världsåskådning och omformulera hela experimentet utifrån grund- 
tanken att fenomenet är den minsta byggstenen. Ett fenomen kan sträcka 
sig långt, rumsligt. Det begränsas inte av rum. En mätning på en foton 
är ett fenomen i sig som blir sammanflätat med det ursprungliga feno-
men ur vilket de två sammanflätade fotonerna sprungit. Ett fenomen ut-
görs i Barads nomenklatur av agentiska snitt. Agentiska snitt separerar 
inte fenomenet i oberoende subsystem. Precis som individer i ett norm-
system förblir sammanflätade bryts aldrig sammanflätningen av de två 
fotonerna trots att vi mäter på dem. Individer som fostrats i samma 
normsystem reagerar samstämmigt på ett normerande yttrande utan att 
behöva konferera med varandra. 
 Men vad är det som gör att fotonerna inte måste bestämma sig för ett 
mätvärde förrän vi mäter på dem? Före mätningen, säger kvantfysikens 
lagar att fotonerna bär på en överlagring av alla möjliga värden enligt 
en matematisk vågfunktion. Så fort man ska mäta på systemet kollapsar 
vågfunktionen och systemet antar ett av alla möjliga mätvärden enligt 
en sannolikhetsfördelning som beskrivs av vågfunktionen. Men hur ska 
man kunna studera ett kvantsystem, så som det verkligen är om ingen 
tittar på det, om vågfunktionen förstörs när vi mäter? Det här brukar 
kallas för mätproblemet (läs mer om det i Danielsson 2015 eller Holst 
2010).
 Den här oförmågan att nå kunskap om verkligheten, eftersom mät-
ningen gör att vågfunktionen kollapsar, förklaras vanligtvis med att vi 
och våra instrument hör till den klassiska världen, medan systemet vi 
vill mäta på hör till den kvantfysikaliska världen (t.ex. Holst 2010). 
 Enligt Karen Barads lösning på mätproblemet sker det inte någon 
kollaps. Mätningar utökar snarare än kollapsar sammanflätningen. Det 
är inte så att kvantsystemet tvingas in i en klassisk värld, utan snarare så 
att den som mäter hoppar in och blir en del av kvantsystemet. Kvantsys-
temet i sig består av idel fenomen, inte av partiklar med vågfunktioner 
eller inneboende egenskaper. När vi mäter deltar vi i denna bubblande 
verklighet på exakt samma sätt som fotoner och andra produkter av 
olika fenomen gör även när vi inte mäter. Vi har alltså inte alls missat 
någon fundamental kunskap om verkligheten. Mätningar är egentligen 
allt världen består av.
 Att veta är en fysikalisk process så vetandet bör beaktas i veten-
skapliga teorier. Mätande organ kan inte ta med sig själva i beräkningen 
eftersom rollen att mäta är komplementär till rollen som objekt. Därför 
kan ett mätande organ inte mäta sin egen sammanflätning med det upp-
mätta objektet.  
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Om det verkar för dig, som om du har kollapsat en vågfunktion (d.v.s., 
du har fått specifika partikelvärden) så har du egentligen bara förlorat 
information om vilken partikel som den uppmätta partikeln är samman- 
flätad med. Om du kan hitta den där sammanflätade partnern, så kommer 
vågmönstret att uppenbara sig för dig (igen) (Barad 2007, s. 349-350). 
Det var det Salart och hans kollegor lyckades med – deras experiment 
var så noggrant utfört att de fortfarande hade kontroll över den sam-
manflätade partnern efter att den avlägsnat sig nästan två mil.

Slutord

Agentisk realism är en kunskapsteori som slätar över motsatsförhål-
landen mellan realism och konstruktivism, agens och struktur, idealism 
och materialism, poststrukturalism och Marxism.                                                                   
 Barads agentiska realism öppnar för försoning mellan många mot-
satsförhållande, som t.ex. de två filosofiska grenar som stått i strid med 
varandra sedan Platons tid och så kraftfullt format vår samtid – striden 
mellan höger och vänster, mellan Platons objektivism och sofisternas 
subjektivism. Den förenar naturvetenskapen med språkvetenskapen. 
Barads agentiska realism är en ontologi, en teori som gör anspråk på att 
förklara hur hela världen fungerar, men det är ändå ingen global teori 
utan en lokal teori där sammanflätning är nyckelordet – det går inte att 
dra någon gräns mellan det lokala och det globala; en fördomsfri tolk-
ning av en mätning inom kvantfysik skulle behöva ta hänsyn till hela 
instrumentet och allt som formar den som ställer upp instrumentet.
 Barads agentiska realism är också en skarp påminnelse om att ingen 
vetenskap står utanför samtidens sociala arv, inte ens en sådan hård veten- 
skap som kvantfysiken, eller ska man snarare uttrycka sig så att det inte 
finns (och aldrig har funnits) några hårda vetenskaper?
 Vad skulle hända med uppfattningen om skolämnet fysik om någon-
ting av den här diskussionen skulle ta plats i undervisningen, t.ex. som 
ett ämnesövergripande projekt inom svenska och fysik?
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