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handlinger, skrifter og samfunn 
(avtalesystemer) henger sammen. 
Alt er på et vis naturlig. Materiali-
teten er primær; det sosiale er 
sekundært, men ikke mindre 
viktig eller mindre selvstendig av 
den grunn. Biologien skaper 
bevisstheten og rasjonaliteten: 
Talehandlingen springer ut av 
bevisstheten og de sosiale forhol-
dene vi er født inn i og omgitt av. 
Gjennom talehandlinger, statustil-
delinger og avtaler skaper og 
justerer vi det sosiale. Hva som 
skaper opplevelsen av frihet og 
hvorfor vi velger én vei og ikke 
andre i slike frihetssituasjoner vet 
vi vel ikke, eller vet vi –foreløpig – 
lite om. Men veien til samfunn går 
via biologien. Biologien legger 
vilkårene. Vilkårene virker 
kanskje tilbake på biologien. Den 
friheten biologien tildeler oss er 
årsaken til variasjonsbredden i 
avtaler, avtalesystemer og sam-
funnsformer. Veien til avtaler går 
via talehandlingene. Avtalene kan 
bli til institusjoner. Veven av 
institusjoner utgjør samfunnet, 
defi nerer samfunnets kultur. 

Derfor er det nå viktig for sam-
funnsforskningen å åpne seg 
videre mot både naturvitenska-
pene og de humanistiske, språkvi-
tenskapelige fagene. Verden 
består i stor grad av brutale fakta 
(brute facts), fakta som når de først 
er identifi sert og dokumentert, 
eksisterer uavhengig av vår 
subjektivitet og normativitet. 
Avtalene, organisasjonene og 
samfunnene er subjektive og 
normative konstruksjoner. De 
formes av mer eller mindre 
forpliktende avtaler. Avtaler 
beveger oss fra jeg- til vi-bevisst-
het. Jeg-bevisstheten og de 
kroppslige behovene våre er 
yttergrensen av det sosiale (det 
asosiale mennesket). Avtaler 
skaper fellesskap gjennom 
samordning av intensjoner og 
handlingsveier (Vi skal sikre at 
villaksen overlever). Fellesskapene 
varierer på nivå og intensitet. «Jeg 
vil hjelpe til med å male huset til 
Per» er forskjellig fra «vi skal male 
huset til Per». 

Markedet er arena for jeg-
bevissthet. Politikken er arena for 
konstruksjoner (eller ødeleggelse) 
av vi-bevissthet. Når avtalene 
svekkes, svekkes de tilhørende 
institusjonene. Når avtalene ikke 
lenger har noen oppslutning 
forsvinner institusjonene. 
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Det er åpenbart at naturen 
gjennom et omfattende felt av 
energier og partikler, på en eller 
annen måte, over tid, skaper liv. 
Det er vel like åpenbart at biolo-
gien, via hjerner i kroppene våre, 
skaper bevissthet. Når hjernen er 
frisk har vi bevissthet. Bevissthe-
ten er der, enten vi vil eller ikke. 
Vi kan ikke dele den med andre. 
Den er vår. Vi kan slutte fra egne 
og andres handlinger, som vi 
gjenkjenner, at også andre har 
bevissthet. Men opplevelsen, 
følbarheten av bevissthet er 
subjektiv. Vi kan ikke legge den 
ut, vi kan ikke registrere den som 
et objekt, måle eller veie den. 
Bevisstheten er ikke et objekt.

Bevisstheten gir oss frihet. Hva 
den består i er vanskelig å 
defi nere. Opplevelsen av frihet er 
derimot enkel å registrere. Vi gjør 
rett og slett stadig valg. Vi har 
stadig ulike handlingsmuligheter. 
Vi opplever vår verden slik. Hva 
skal jeg gjøre nå? Stå opp eller 
sove videre; gå ut eller bli hjem-
me, gjøre A eller B? Vi er i denne 
forstand rasjonelle. Det vil si at vi 
kan grunne over hva vi skal gjøre, 
vi kan se at vi har ulike hand-
lingsmuligheter og vi kan velge 
en handlingsvei og utelukke 
andre. På denne, og bare på 
denne måten, er vi ansvarlige for 
(noen av) handlingene våre. 
Bevissthet, frihet, rasjonalitet og 
ansvar henger med andre ord 
sammen. Det hele, også friheten, 
springer gjennom mange ledd 
over tid fra det enorme feltet av 
energier og partikler som grunn-
leggende sett utgjør vårt univers. 

Menneskene fødes av andres 
handlinger inn i tette biologiske 
relasjoner. Disse relasjonene 
pulserer, bokstavelig talt. Både 
mennesker og dyr kommuniserer 
i disse relasjonene. På et eller 
annet stadium i den historisk-
naturlige utviklingen fi kk 
menneskene evne til å snakke 
sammen, det vil si evnen til å 
bruke begreper og setninger i 
kommunikasjonen. Denne evnen 
skiller (så vidt vi vet) menneskene 
nokså markant fra dyrene .

Den amerikanske fi losofen 
John Searle har med utgangs-
punkt i mye forutgående fors-
kning, studert denne begrepsbru-
ken. Begrepene inngår i talehand-
lingen. Begrepene formes av 
fysiske lyder (i halsen). De er 
abstrakte. Det vil si de viser til noe 
i virkeligheten (eller i fantasien). 

Vi tildeler status til lydene. Der er 
en båt. La oss reise. Lyden båt 
viser (på norsk) til en farkost i 
vann. «La oss reise» angir et 
prosjekt, en vilje til noe i fremti-
den, til noe potensielt nytt i 
virkeligheten. Både båten og 
reisen kan vi snakke om uten at 
disse «tingene» er til stede i 
fysisk, målbar forstand. (Vi tror 
ikke løvefl okken kan kommuni-
sere særlig mye eller samtalt på 

forhånd om jakten, om opplegget 
for jakten. Vi tror løvene handler 
på behov, opplevde maktforhold 
og instinkt. Når sjefen legger av 
gårde på en bestemt måte, tar 
også fl okken av gårde på jakt). 

Denne evnen til samtale og 
planlegging har stor betydning 
for menneskelig samarbeid. Den 
gjør at tiden strekker seg ut i 
fortid og fremtid. Å si at det er 
beinkaldt ute er en handling. Det 
forplikter (at jeg snakker sant). 
Det er normativt (ta med skøy-
tene, kle deg godt!). 

Begrepene og samtaleevnen 

gjør det mulig og naturlig å lage 
avtaler. Ja, la oss reise til Roma i 
påsken! Avtalene vi aktivt har 
gått inn i forplikter. De skaper 
orden, ja, samfunn. Avtaler vi er 
pålagt utenfra, for eksempel 
fartsgrenser, ergrer vi oss 
kanskje over, men da kan 
maktbruk få oss til å følge dem 
likevel. Det er avtalene, fra de 
mest intuitive til de mest ekspli-
sitte og tungtveiende som vi kan 
kalle det sosiale. 

Avtalene, til forskjell fra bevisst-
heten og fra ting og prosesser i 
den fysiske naturen og til for-
skjell fra løvenes jaktsamarbeid, 
er sosiale institusjonelle fakta. Det 
vil si de er formet av vår vilje, våre 
verdier, vår subjektivitet, de angir 
et sett av handlinger i fremtiden 

og de forplikter. Jens Stoltenberg 
er statsminister i Norge er (for 
tiden) en avtale, et produkt av et 
hierarki av avtaler og handlinger, 
Påstanden angir et sosialt institu-
sjonelt faktum. Synker tilliten til 
avtalen svekkes Stoltenbergs 
stilling som statsminister. Frihe-
ten kommer mellom biologien og 
avtalene. Talehandlingen gjør det 
mulig å utnytte den friheten – til å 
skape både personer og samfunn 
og til helt utrolig og skjør kreativi-
tet og massiv kontroll.

Natur, biologi, bevissthet, tale-

«Det sosiale er sekundært, men 
ikke mindre viktig eller mindre 
selvstendig av den grunn»

Biologien legger vilkårene for individets frihet og samfunnets variasjonsbredde.
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