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Abstract

In a famous passage in Ideas I, Husserl claims that the pure consciousness is to be understood as 

independent of anything apart from itself in order to constitute itself, and that it therefore is able 

exist without a world at all. This notion seems to be contradicted in many of Husserl’s other works 

as well as stand in conflict with the core of phenomenology itself as a descriptive science of 

intentional consciousness. Three years before the publication of Ideas I, Husserl held a series of 

lectures that were later published with the title The Basic Problems of Phenomenology. Here, in 

stark contrast to Ideas I, the inquiry culminates in stepping beyond the subject as self-given and 

immanent by instead focusing on intersbjectivity and phenomenological time-consciousness. This 

essay sets out to examine the relation between the transcendental subject in these two works. It is 

argued that, while the phenomenological epoché indeed establishes a subject that is prior to the 

world in the sense that it does not need to suppose the world to guarantee its own existence, 

Husserl’s philosophical project in The Basic Problems of Phenomenology shows the importance of 

going beyond such an immanent subject to uncover the full phenomenological field. 

Keywords

Husserl, phenomenology, subjectivity, consciousness

1



Innehållsförteckning

Inledning...........................................................................................................................................3

Syfte och frågeställning....................................................................................................................4

Metod och struktur...........................................................................................................................5

Tidigare forskning............................................................................................................................6

Om översättningar och citat.............................................................................................................8

Den fenomenologiska epochéns subjekt...........................................................................................9

Den naturliga inställningen och dess generaltes.............................................................................9

Filosofisk ”blickändring”: den fenomenologiska epochén............................................................10

Den naturliga inställningens jag och det rena medvetandet..........................................................13

Res cogitans och res extensa..........................................................................................................16

Det intentionala subjektet...............................................................................................................17

Transcendens och immanens..........................................................................................................18

Intentionalitet och transcendens....................................................................................................20

Bortom absolut givenhet.................................................................................................................23

Medvetandeströmmen....................................................................................................................23

Intersubjektiviteten.........................................................................................................................24

Presentation och presentifikation...................................................................................................25

Diskussion och sammanfattning.....................................................................................................27

Epochén och det intentionala subjektet..........................................................................................27

Subjektets substantiella självständighet.........................................................................................29

Ett extatiskt, transcendentalt subjekt..............................................................................................31

Litteraturförteckning.......................................................................................................................33

2



Inledning

I Idéer till en ren fenomenologi och en fenomenologisk filosofi (hädanefter hänvisad till som Idéer 

I), ett nyckelverk i Husserls så kallade idealistiska period som gavs ut 1913, beskrivs i en lika 

kontroversiell som omtvistad passage det rena medvetandet som en substans i cartesiansk mening – 

som någonting självgrundlagt, existerande av egen kraft och därmed oberoende av någonting annat 

än sig självt:

 [Det är uppenbart] att medvetandets vara […] visserligen med nödvändighet skulle modifieras om 

tingvärlden förintades, men inte berövas sin egen existens. […] Inget realt vara, inget vara som 

medvetandemässigt framställs och bekräftas genom framträdanden, är alltså nödvändigt för medvetandets 

eget vara (i den vidaste bemärkelsen av en upplevelseström). Det immanenta varat är alltså utan tvivel ett 

absolut vara, i den meningen att det principiellt  nulla ”re” indiget ad existendium [inte behöver något ting 

för att existera]. (Husserl, 2004 s. 152)

 Här tycks en strikt distinktion göras mellan subjektet och världen, kanske i linje med just den 

cartesianska distinktionen mellan res cogitans och res extensa. Denna tes dras till sin extrem i 

påståendet att medvetandet kan existera utan en värld överhuvudtaget i en formulering som med 

lätthet kan anklagas för att vara rent solipsistisk. 

Frågan om subjektets relation till sin värld utgör ett av fenomenologins grundområden, och 

undersökningen av hur världen ges i medvetandet är just vad Husserl vill möjliggöra genom sin så 

kallade fenomenologiska epoché, parentetisering. Just denna filosofiska operation innebär dock 

samtidigt att ingenting som inte självt ges och äger existens immanent i medvetandet får antas som 

varande. Därmed tycks det som att ett fenomenologiskt subjekt, särskilt om detta skall utgöra 

grunden för ett filosofiskt projekt, självt inte kan äga existens i världen. Snarare måste det påträffas 

liksom grundläggas av sig självt i sitt eget rena medvetande. Att subjektet inte är i världen innebär 

alltså kanske omedelbart just att det utgör en självkonstitutiv punkt, detta på ett sätt som motsvarar 

Descartes sats ”jag tänker, alltså är jag”. I precis denna mening skulle subjektet alltså kunna förstås 

som rent medvetande: ett medvetande som å ena sidan är medvetet om sig självt, som har förmågan 

att sätta sig själv, och som för det andra inte behöver garantera existensen av någonting annat än sig 

självt för att utföra denna operation. Emedan subjektet alltså i varierande akter tänker och är 

närvarande inför världen, är det också oberoende av att anta världen som konstant existerande i 

enighet med vad Husserl kallar för ”den naturliga inställningens generaltes” för att kunna tänka sig 

självt.
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Med en sådan förståelse följer dock en serie uppenbara problem, inte minst i relation till vad 

Husserl påstått i andra delar av sin omfångsrika samling texter och föreläsningar. Det är därför idag 

ovanligt att Husserlforskare och fenomenologer företräder denna linje. Istället betonas ofta vikten 

av Husserls utsagor om en delad, intersubjektiv värld, och ett subjekt som självt konstitueras 

intersubjektivt. Även det fenomenologiska tidsmedvetandet och Husserls begrepp om den levda 

kroppen kan betonas som viktiga filosofiska begrepp som talar mot en Husserlläsning som landar i 

ett självinneslutet och statiskt subjekt.

Flera av dessa teman hade Husserl redan tre år innan publiceringen av Idéer I berört och rett ut i 

en föreläsningsserie som publicerats med namnet Fenomenologins grundproblem. Här, till skillnad 

från i Idéer I, betonas att fenomenologin inte är ett väsenskådande utan en inställning i vilken vi kan

bli varse och undersöka ren erfarenhet på ett sätt som är absolut men likväl inte aprioriskt (Husserl, 

2006 s. 1 fotnot 1). Intersubjektiviteten, som visserligen ännu inte intar en helt central position, 

undersöks här också för första gången. 

En viss spänning kan därför skönjas mellan de två verken Idéer I och Grundproblem, och det är 

inte uppenbart att dessa kan förklaras enbart genom att hänvisa till de olika sammanhang och syften 

i och med vilka de skrevs. Inte minst tycks många av de problem Idéers rena medvetande medför 

redan vara lösta, eller åtminstone perifera och oviktiga, inom ramen för Grundproblems 

undersökning. Kronologin mellan de två texterna motiverar därför, snarare än att ställa dem mot 

varandra, att läsa Idéer I i ljuset av Grundproblem och därmed undersöka hur Husserls utsagor om 

subjektet i Idéer I kan förstås renderat utifrån upptäckterna i Grundproblem. 

Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att utifrån dessa två verk, Idéer I och Fenomenologins grundproblem, 

undersöka vad Husserl förstår med subjektet eller det rena medvetandet och dettas relation till 

någonting sådant som en värld, framförallt med avseende på medvetandets självtillräcklighet i 

relation till en omgivande värld, samt dess position som antingen inom- eller utomvärldsligt, och att

reda ut de tvetydigheter som tycks finnas i Husserls olika beskrivningar av denna relation. 

Uppsatsen riktar alltså in sig på att jämföra Husserls beskrivning av medvetandet som oberoende av

någonting annat än sig självt med Grundproblems undersökning av subjektet med ambitionen att, i 

den mån detta visar sig möjligt, förstå den senare som kompletterande och överskridande snarare än

stående i konflikt med den tidigare. Som vägledande frågeställningar kan anges:
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° Hur kan Husserls subjekt förstås genom sin relation till sin omvärld? 

° På vilket sätt menar Husserl att subjektet självt respektive dess värld är givna för medvetandet?

° Vilken roll spelar epochén och intentionaliteten för hur det fenomenologiska subjektet ska 

förstås?

Metod och struktur

Fenomenologin gör anspråk på att utgöra en ”deskriptiv filosofi”, med vilket avses att den inte i 

första hand söker besvara eller uppställa metafysiska problem, utan snarare genom att etablera sitt 

fält för undersökning redogöra för världen och medvetandets relation till den såsom denna relation 

själv presenteras. Inga principer föregår denna redogörelse, annat än den ”alla principers princip” 

Husserl presenterar i Idéers §24: 

Att varje originärt givande åskådning utgör en rättskälla för kunskap, att allt som i ’inuitionen’ erbjuder sig 

originärt […] måste tas emot sådant som det är givet, men också endast inom de gränser med vilka det då är

givet. (Husserl, 2004 s. 100)

Att genomföra en undersökning av Husserls filosofi måste därför, för att kunna greppa det 

filosofiska projekt som skall undersökas, följa både den väg som leder fram till det 

fenomenologiska fältet och den premiss som utstakar denna väg: ingenting kan tas i anspråk som 

inte självt presenterar sig inom ramen för undersökningen. Detta innebär också att det inte är 

möjligt att besvara frågeställningen utan att följa de steg som för Husserl leder till att svaret 

presenterar sig. Med Brainards ord: 

The beginning is everything to Husserl. One cannot simply begin wherever one likes if one is to begin 

rightly. Rather, one must find and set out from the absolute beginning. (Brainard, 2002 s. 21).

För att förstå Husserls transcendentala subjekt måste vi alltså själva återskapa det 

fenomenologiska fältet genom att hitta den punkt Husserl själv börjar från och därefter följa hans 

väg. Uppsatsen följer därför i de flesta fall den följd Husserl själv presenterar sitt filosofiska projekt

i, men med ett fokus begränsat av uppsatsens frågeställning. I det första avsnittet redogörs för det 

fenomenologiska subjektets grundläggning genom epochén. Här visar det sig att det är genom att 

skilja sig från världen och därmed inte längre kunna objektifiera sig självt som subjektet kan bli 

självförstående och -genomlyst. I det andra avsnittet undersöks subjektets intentionalitet, och 

därigenom strukturen enligt vilken dess relation till sin omvärld äger rum. Frågan är här i första 

hand hur medvetandet kan närvarandegöra någonting som principiellt inte är i medvetandet, och vad
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parentetiseringen av ett sådant medvetandes objekt innebär. Slutligen undersöks i det tredje avsnittet

Husserls överskridande av sitt filosofiska projekt förstått som öppnandet av en alltigenom immanent

och absolut given sfär genom introduktionen av den rena medvetandeströmmen och 

intersubjektiviteten. Det är framförallt här en skillnad mellan Husserls förståelse av subjektet i 

Grundproblem respektive Idéer I uppdagas. 

Uppsatsens primärlitteratur är begränsad till Idéer I och Grundproblem. De till Idéer I mer 

uppenbart kompletterande analyserna i Idéer II utelämnas alltså, liksom andra av Husserls samtida 

analyser av subjektet och världen. Denna begränsning motiveras kanske främst av plats- och 

tidsskäl, men utgår också från premissen att Idéer I kan förstås som ett självständigt verk även utan 

att läsas i ljuset av senare undersökningar inom samma filosofiska projekt. 

Tidigare forskning

Studier av relationen mellan Idéer och Grundproblem tycks inte tidigare ha gjorts, däremot har  

Idéer och dess subjektsbegrepp varit föremål för en enorm mängd tolkningar och kommentarer.

Den franske filosofen Paul Ricœur, som översatt Idéer till franska, har i A Key to Husserl’s Ideas 

I utförligt kommenterat verket paragraf för paragraf och betonar angående Husserls utsaga om 

subjektets oberoende av världen den intentionala relationen mot ett intet detta innebär. För Ricœur 

innebär ett subjekt utan en värld därför i första hand ett subjekt vars intentionala objekt är ett 

kaotiskt intet (Ricœur, 1996 s. 107) Tanken på ett världslöst subjekt utgör då snarast ett 

gränsexempel på hur subjektet är konstituerat genom sin intentionala blick.

Zahavi (2003) lyfter fram Idéer I som ett nyckelverk inte bara för Husserls idealistiska period 

utan för fenomenologin överhuvudtaget. Först i detta verk börjar Husserl betona filosofins behov av

fördomsfrihet genom absolut grundläggning (Zahavi, 2003 s.44). Med den tydliga inspirationen från

Descartes är det därför kanske inte förvånande att det är just subjektets konstitution som här blir 

fenomenologins grundfråga. Zahavi lyfter fram att Husserl i sina olika verk har en mångfald vägar 

fram till det fenomenologiska undersökningsområdet, där det är just den ”cartesianska vägen” som 

följs i Idéer. 

Zahavi, liksom Bernet et. al. (1993) förstår Husserls tankeexperiment om ett världslöst subjekt 

som ett bevis för den naturliga inställningens ofullständighet: om det finns någonting som kan 

tänkas även utan att förutsätta världen, innebär det helt enkelt att det finns någonting som inte är 

givet som inomvärldsligt objekt (Bernet et. al., ibid., s. 67, Zahavi, ibid., s. 48). Tänkbarheten av det
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världslösa subjektet följer därmed Zahavis bestämning av det transcendentala subjektet som ett 

subjekt som inte kan objektifieras (Zahavi, ibid.).

Marcus Brainard (2002) beskriver Husserls projekt i Idéer I som ett försök att presentera 

fenomenologin som en ”doktrin av essenser” (Brainard, 2002 s. 110), en apriorisk vetenskap (ibid., 

s. 114). I båda dessa hänseenden skulle Idéer I kunna sägas skilja sig från Grundproblem. 

Fenomenologin skiljer sig dock från andra aprioriska vetenskaper genom sitt anspråk på att vara 

deskriptiv, genom att sysselsätta sig med konkreta medvetandeupplevelser snarare än abstrakta 

objekt, samt genom att principiellt inte kunna greppas i omedelbar intuituition (ibid., 116). 

Brainard beskriver det rena medvetandet som fenomenologins egentliga fält, inrymt mellan ren 

subjektivitet som lägsta och förnuft som högsta extrem (ibid., s. 103). Det rena subjektet förstås av 

Brainard som en sorts ren relation (ibid., 126), som visar sig i varje medvetandeakt men gör detta 

endast som en tautologisk självreferens. Utöver sina relationer saknar detta subjekt därför eidetiskt 

innehåll (ibid.). 

Shlomit Baruch har i en kort artikel publicerad i Journal of the British Society for 

Phenomenology 2004 diskuterat intersubjektiviteten i Idéer I. Baruch konstaterar att Husserl utgår 

från en indelning mellan världen och det ena jaget, där den tidigare är ”accidentell och relativ” 

medan den senare är ”nödvändig” (Baruch, 2004 s. 201). Genom att det rena medvetandet är 

självständigt och meningsskapande är den transcendenta världen beroende av subjektet för att kunna

äga mening överhuvudtaget. Världen konstitueras i denna mening i medvetandet (ibid.).

Emedan erfarenheten är föränderlig i egenskap av att vara en erfarenhet av ett eller annat ting, en 

eller annan känsla etc., är det rena medvetandet förstått som sådant i linje med detta konstant och 

kontinuerligt existerande. Det rena medvetandet självt erfars därmed heller inte som objekt i 

erfarenheten, utan bör snarare förstås som erfarenhetens nödvändighet. Det rena medvetandet självt 

är därför väsentligen ”tomt”, ett fält inom vilket erfarenheten och medvetandet om någonting 

specifikt kan äga rum, men som självt inte kan objektifieras och utfrågas utan snarare presenteras 

som självgivet genom det som ges i det. Det transcendentala subjektet är därför en sorts ”immanent 

transcendens”, eller en ”transcendens inom immanensen”.

Baruch pekar med hänvisning till Husserls ambition att grundlägga en vetenskap om det absolut 

givna på en spänning i denna förståelse av subjektet: 

On the one hand, it is characterized as a concrete field of lived experience, as immanent, as givenness […]. 

On the other, it is described as transcendental, as not dependent on anything, as the source of all meaning 

[…] (Baruch, 2004 s. 202)
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Det tycks alltså som att det transcendentala subjektet på ett sparadoxalt sätt både ges immanent 

och absolut, och måste förstås som transcendentalt och oberoende. I den senare bemärkelsen utgör 

det ”all menings källa”, i den tidigare är det självt en immanent mening för medvetandet. Som 

apriorisk förutsättning för all mening och varje medvetandeakt är det därför svårt att förstå hur 

subjektet samtidigt kan påträffas som originärt givet som immanent medvetandeupplevelse. 

Motsvarande är subjektet också både ”relation” och ”alla relationers förutsättning” (ibid.) 

Om översättningar och citat

Idéer I har lästs i svensk översättning av Jim Jakobsson, och all referenser hänvisar till den svenska 

utgåvan. Grundprobleme der Phänomenologie finns dock inte översatt till svenska, vilket utgör ett 

visst hinder för undersökningen. Huvudsakligen har den engelska översättningen The Basic 

Problems och Phenomenology, översatt av Ingo Farin och James G. Hart använts. Att citera ett tyskt

verk på engelska är dock inte optimalt, inte minst med tanke på att den svenska och engelska 

vokabulären skiljer sig åt klart mer än den svenska och den tyska. Citaten från The Basic Problems 

of Phenomenology har därför översatts till svenska baserat både på den engelska översättningen och

det tyska originalet. Dessa citat har sidhänvisningar till den engelska översättningen, medan det 

tyska originalcitatet tillsammans med hänvisningar till den tyska utgåvan i Husserls samlade verk 

Husserliana återfinns i fotnoter. 

Husserls verk brukar ofta, oavsett språk, refereras till med sina tyska originaltitlar, förkortat eller 

i sin helhet. Jag har här valt att istället använda mig av svenska översättningar. Gällande Idéer I ter 

sig detta mer naturligt då den svenska översättningen ligger till grund för uppsatsen, gällande 

Fenomenologins grundproblem är det snarare ett stilval. Det ter sig underligt att  referera till ett 

tyskt verks engelska titel i en svensk text, och en sådan förvirring undviks genom att helt enkelt 

välja en svensk översättning. Den vanliga förkortningen  av Grundprobleme der Phänomenologie, 

”Grundprobleme” har därför helt enkelt bytts ut till ”Grundproblem”. 
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Den fenomenologiska epochéns subjekt

Den naturliga inställningen och dess generaltes

Den naturliga inställningen är den benämning Husserl använder för att beskriva varje människas 

vardagliga förhållningssätt till och mottaglighet inför världen. Inledningsvis är det mot denna 

inställning den fenomenologiska metoden kontrasteras. 

När hon befinner sig i den naturliga inställning kännetecknas människan av att upptas av sin 

värld och det meningsmässigt organiserande sammanhang av intryck detta utgör. Inom ramen för 

det naturliga tillståndet innebär det att upplevelsen av världen är sinnlig – tingen ”ses, känns, hörs 

etc.” (Husserl, 2004 s. 107) och framträder därmed med en påtaglig verklighet riktad mot vilken all 

mänsklig aktivitet äger rum. Kännetecknande för detta tillstånd av att vara mottaglig för en ständig 

ström sinnesintryck är också deras karaktär av att vara där oberoende av huruvida de aktivt görs till 

medvetandeobjekt eller inte. Oavsett om det som erfars reflekteras eller ägnas uppmärksamhet 

kommer det med andra ord att erfaras – samtidigt med ett medvetet fokus på ett visst föremål, 

exempelvis boksidan för den som sitter och läser, är en mängd andra ting medgivna i bakgrunden, 

kontinuerligt framträdande för sinnena utan att kräva ansträngning eller uppmärksamhet. 

Utöver detta i erfarenheten omedelbart närvarande sammanhang av ting är människan också 

medveten om en värld som inte erfars i ett här-och-nu. Världen är, med Husserls ord, ”oändligt 

utbredd i rummet, utan ände i vardande och vorden i tiden” (ibid.), och finns ständigt där som ett 

totalt och systematiskt ordnat sammanhang vars egna existens är oberoende av det aktuella 

varseblivningsfältet. I den naturliga erfarenheten karaktäriseras dock allt som är av att det kan 

erfaras (jag vet, så att säga, att väggen bakom mig finns för att jag när som helst kan vända mig om 

och se den) och står i relationer till det mänskliga medvetandet som varierar i intensitet och klarhet. 

Husserl beskriver detta som att det aktuellt varseblivna är omgivet av en ”dunkelt medveten 

horisont av obestämd verklighet”, mot vilken det är möjligt att ”skicka ut strålar av uppmärksamhet 

för att låta min blick lysa upp denna horisont, med skiftande resultat” (ibid., 108). Denna ”horisont”

som bestämmer allt som är potentiellt eller aktuellt närvarande för den naturligt inställda människan

benämns av Husserl som ”världen”, här alltså förstått som den värld av ting vilka kan varseblis 

sinnligt. I sin egenskap av horisont kan denna förflyttas genom forskning och undersökning – vad 

som ryms inom det som kallas världen är föränderligt, kan utökas eller justeras och omvandlas i 

oändlighet. Oavsett sådana förändringar kommer dock en horisont finnas kvar, och det som ryms 

inom den kommer konstant ha karaktären att vara möjligt att varsebli.
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Människans grundförutsättning i den naturliga inställningen är därför, med en formulering från 

Fenomenologins idé, att hon är ”skådande och tänkande riktade mot sakerna” (Husserl, 1989 s. 57).

Genom att befinna sig i en värld av sinnlig framträdelse är ”det som framträder” vad som ständigt 

upptar henne – hon ser, använder, formar, känner begär till tingen och förstår sin tillvaro genom sitt 

meningsmässiga relaterande till dem. I en mening kan det därför sägas att varseblivningen som 

sådan liksom ”drar sig undan” till förmån för det varseblivna. Genom att världen ständigt är där 

som någonting påtagligt erfaret, och genom att det är detta erfarna som upptar människan, fokuseras

hennes blick inte på vad erfarenheten själv är. Det som intresserar henne är inte ”seende, kännande, 

hörande etc.”, utan snarare ”det sedda, kända, hörda”. Hon är med andra ord ”ointresserad av 

kunskapskritik” (ibid.), av själva kunskapens förutsättning.

Det är utifrån detta Husserl formulerar den naturliga inställningens ”generaltes” som att världen 

som erfars fortlöpande existerar oberoende av vad som sinnligt erfars: 

”Denna” värld finns hela tiden där som verklighet, den är på sin höjd här eller där ”annorlunda” än jag 

trodde, det ena eller det andra måste betecknas som ”sken”, ”hallucination” eller liknande, och så att säga 

strykas ut från världen, från den värld som – i enlighet med generaltesen – hela tiden fortfar att existera. 

(Husserl, 2004 s. 112)

Genom att ständigt vara riktad mot sakerna i deras varierande framträdelser och därigenom röra 

sig inom och stå inför det som ryms inom fältet av erfarenhet vars totalitet förstås som världen, 

innebär det alltså annorlunda uttryck att denna värld som sådan inte kan sättas på spel inom ramen 

för den naturliga inställningen. Oavsett det som erfars, och som endast kan erfaras som systematiskt

och regelbundet framträdande genom att befinna sig inom en värld, erfars inte ”världen” i sig själv, 

och empirisk undersökning av eller nya lärdomar om tingen och deras sätt att relatera till varandra 

och människan kan därmed bara korrigera förståelsen av det som är i världen. Att världen ”hela 

tiden fortsätter existera” är därför den naturliga inställningens yttersta förutsättning, men denna 

förutsättning framträder inte själv inom ramen för det fält den konstituerar.

Filosofisk ”blickändring”: den fenomenologiska epochén

Att inleda med att redogöra för den naturliga inställningen och vad som står på spel inom denna 

motiveras av Husserl med att den är det tillstånd ”vi alla befinner oss i och från vilket vi därför 

utgår när vi fullbordar den filosofiska blickändringen”1 (Husserl, 2006 s. 2). Filosofin måste alltså ta

1”Ich beginne mit einer Beschreibung der verschiedenen Einstellungen, in denen Erfahrung und Erkenntnis 

statthaben kann, zunächst der natürlichen Einstellung, in der wir alle leben und von der wir also ausgehen, wenn wir die
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sin utgångspunkt i människans faktiska tillvaro, i det system av mening, förståelse och upplevelse 

som föregår den filosofiska reflektionen. Först genom en kritik av detta tillstånd kan den filosofiska

problemställningen och undersökningen formuleras. Den fenomenologiska metoden skall därför 

förstås som det som uppkommer i en kritisk blick på människans naturliga tillstånd. Det finns flera 

problem som artikuleras utifrån denna kritiska blick, men framförallt handlar det om just gräns som 

upprättats för möjligt vetande: för den naturligt inställda människan är allt som överhuvudtaget äger

vara också någonting som är inom den empiriska världen och därmed givet varseblivningsmässigt. 

Fenomenologin börjar därmed i en mening med ett motantagande om att det finns någonting som 

inte framträder inom världens horisont men som likväl äger vara, om än i en annan mening. Som 

exempel på sådana varan anger Husserl objekten för vad han  kallar aprioriska vetenskaper: 

matematik, logik etc. Tal liksom logiska satser är, men framträder inte inom och kan inte bevisas 

genom någon empirisk åskådning. Snarare än empiriska är de därmed ideella, och bestäms som 

tillhörande en annan värld som tillgängliggörs genom just en annan inställning än den naturliga. För

en matematiskt inställd människa närvarandegörs alltså matematiken med sina principer och objekt 

såsom någonting väsentligen frånskilt naturlig erfarenhet överhuvudtaget. Den naturliga världen har

dock en väsensskild relation till människan i det att den kontinuerligt framträder oaktat hennes 

inställning: en matematiker kommer fortfarande befinna sig i en fysisk värld av ting som ges i 

varseblivning när hen genomför uträkningar, medan den matematiska världen enbart är där i den 

mån den aktivt frambringas. 

Husserls filosofiska projekt visar sig dock snabbt som olikt de aprioriska vetenskaperna, 

framförallt genom den inte omedelbart närvarandegör en ny värld eller sfär av vara frånkopplad från

världen. Snarare är Husserl ute efter en inställning i vilken erfarenheten självt kan undersökas med 

avseende på sitt eget vara, utan att dra sig tillbaka och presentera ett inomvärldsligt ting som 

undersökningsobjekt. I den naturliga erfarenhetsakten handlar det alltså om att stanna upp och 

vända tillbaka, till det som är medvetandets egna strukturer och det som är givet i dessa snarare än 

egenskaperna hos inomvärdsliga ting förstådda i sin medvetandeoberoende objektivitet. 

Fenomenologins kritik av den naturliga inställningen är därmed inte en kritik som pekar på behovet 

av en allomfattande apriorisk konstitution som föregår erfarenheten, istället riktar den in sig på 

medvetandets eget vara i relation till sin värld utan att denna värld förutsätts.

Som sin grundläggande handling sätter fenomenologin därför just den naturliga inställningens 

generaltes ur spel. För fenomenologen är det inte längre giltigt att sätta världens kontinuerliga vara 

philosophische Blickänderung vollziehen.” (Husserl 1973 s. 112)
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som premiss. I den mån allt som ges genom empirisk erfarenhets gör detta såsom givet just i en 

värld, är det därmed lika lite giltigt att anta någonting inomvärldsligt överhuvudtaget som varande. 

Husserl tar här hjälp av Descartes berömda tvivelsmetod, inom ramen för vilket allt som 

principiellt är möjligt att betvivla antas vara falskt, och där alltså det enda som kan godtas är det 

som i sig självt är fullständigt och otvivelaktigt närvarande för medvetandet. I tur och ordning 

suspenderar Descartes med denna metod sinnesintryckens riktighet, matematiken, Gud och världen 

överhuvudtaget. I tvivlet på det egna jagets existens vederlägger dock tvivlet sig självt då jaget för 

att kunna tvivla sig själv självt måste existera som något som tvivlar. Det tänkande medvetandet 

upptäcks därmed som originär självgiven kunskap, formulerat i satsen ”jag tänker, alltså är jag”. 

Husserl accepterar denna metod endast som ”metodiskt hjälpmedel” (Husserl, 2004 s. 113): för 

Descartes tar sig tvivlet uttryck i ett universellt antagande av icke-vara (ibid., s. 114), där varje sats 

som inte i sig själv måste vara sann sätts som falsk. Descartes metod är därför en metod av 

”universell negation” (ibid.), av ett så totalt underkännande av det som hålls för sant som 

principiellt är möjligt. Målsättningen med denna metod är att otvivelaktigt bevisa världens existens 

genom att härleda den från en absolut given grundsats, men för Husserl är det inte ett sådant bevis 

som står på spel – det handlar här inte om att tvivla på världen utan om att åskådliggöra hur den är.

Där Descartes söker ett universellt antagande av icke-vara, kan det därför sägas att Husserl 

istället söker ett icke-antagande av vara. I Idéer I beskriver han sin cartesianska metod på följande 

sätt:

Det rör sig inte om en omvandling av tesen till dess antites, av position till negation; det är heller inte fråga 

om en omvandling till ett förmodande, förefallande, till obeslutsamhet eller tvivel […]: sådant hör ju heller 

inte till det som vi fritt kan råda över. Det är istället något helt egenartat. Den tes vi fullgjort ger vi inte 

upp, vi ändrar ingenting i vår övertygelse, som i sig själv förblir sådan som den är […]. Och ändå undergår 

denna tes en modifikation – medan den i sig själv förblir vad den är, sätter vi den liksom ”ur spel”, vi 

”kopplar bort den, vi ”sätter den inom parentes”. (Husserl, 2004 s. 114)

Tvivlet på det ena eller andra sakförhållandet, eller på världens vara överhuvudtaget, kan alltså 

för det första inte framkallas genom en förändring av inställning, utan tillhör något som inte är 

möjligt att ”fritt råda över”. Världen och diverse övertygelser om dess vara förblir därför vad de 

redan var inom ramen för den fenomenologiska inställningen, och fortsätter dessutom att framträda 

med samma intensitet och klarhet som tidigare: inget tvivel kommer kunna ändra på det faktum att 

vi kontinuerligt erfar oss själva som positionerade i centrum av en omgivning, att världen vecklar ut

sig runt oss, att vi känner, ser, hör den etc. Snarare än att negera övertygelsen om världens vara 
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såsom den uttrycks av den naturliga inställningens generaltes, sätts alltså denna tes ”ur spel” – den 

fortsätter att finnas där i oförändrat tillstånd, men inte längre som någonting som kan tas i anspråk. I

relation till Descartes kan därför sägas att Husserl istället för att tvivla på världen söker en 

inställning i vilken det ena eller andra sakförhållandet, eller världens vara överhuvudtaget, är 

fullständigt likgiltigt – det må vara på det ena eller andra sättet, men detta rör inte den 

förhandsliggande undersökningen. Omvänt innebär detta att även varje tvivel på världen kopplas 

bort. Genom att parentetisera varje tes om hur världen förhåller sig, kommer undersökningen som 

sker efter denna parentetisering fortgå oaktat det specifika innehållet i parentesen. ”Världen 

existerar” eller ”världen existerar inte” är alltså båda omdömen om världens vara som inte tillåts i 

det fält epochén rör sig inom, utan som istället hänför sig till det den suspenderar. De kan båda 

fortsätta vara där oförändrat som övertygelser, men inget omdöme om dessa övertygelsers giltighet 

är längre möjligt.

Det är av central betydelse att epochén – parentetiseringen – genom vilken fenomenologins fält 

framträder inte är en port att gå igenom för att sedan permanent befinna sig i en ny, tidigare okänd 

värld. Epochén bör snarare förstås som en handling som upprepas och genomförs på nytt för varje 

erfarenhetshandling som sker i den naturliga inställningen. Husserl hoppar i både Idéer I och 

Grundproblem ständigt fram och tillbaka mellan naturligt och fenomenologiskt seende, och ställer 

de båda i relation till varandra snarare än att förkasta den tidigare. Det är därför tydligt att vi inte har

att göra med någonting frånkopplat världen i meningen att det är totalt olikt den. Det nya som vinns 

i epochén är snarare ett nytt sätt att betrakta världen: såsom den ges i erfarenheten snarare än som 

objektiva sakförhållanden. 

Konstateras kan också att Husserl inte vinner sitt nya fält genom vare sig ett ersättande eller 

utökande av den naturliga världen med sin givna horisont, utan genom en radikal begränsning av 

hur det som ges inom denna horisont får tas i anspråk. I en mening har därmed hela världen blivit 

tillgänglig i en enda punkt – den subjektiva punkt där den ges till medvetandet. Därmed, menar 

Husserl i en formulering som klingar misstänkt lik Marx, har ingenting förlorats, utan en hel värld 

vunnits.

Den naturliga inställningens jag och det rena medvetandet

För den naturligt inställda människan finns ett jag i vilket den ena eller andra upplevelsen är 

förankrad. I likhet med vad som i den fenomenologiska inställningen kan göras efter epochén, är det

också fullt möjligt att alltjämt inom den naturliga inställningen genomföra en cartesiansk reflektion 
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genom vilken cogito-satsen kan vinnas: vi kan reflektera över medvetandeakternas karaktär av ”jag 

ser, jag känner, jag hör” osv. och därigenom uppdela dem i ett upplevt och ett upplevande till vilket 

detta är presenterat och i vilket varje upplevelse därmed är förankrad. Husserl tycks utifrån detta i 

stort sett acceptera den cartesianska uppdelningen i res cogitans och res extensa som gällande för 

varje förhållningssätt till erfarenhet (fenomenologisk såväl som naturlig).

På flera olika sätt tycks Husserl dock åtskilja det naturliga jagsubjektet och det fenomenologiska, 

genom epochén tillgängliggjorda subjektet, även om en sådan distinktion inte alltid är speciellt 

tydlig i terminologin.

I sin undersökning av den naturliga inställningen avhandlar Husserl jagets förståelse av sig självt,

vilken beskrivs som en förståelse av att vara världens ”mittpunkt”: varje jag uppfattar sig självt i 

första hand som centrum av en omgivning, som den origo-punkt mot vilken världen så att säga är 

”riktad”, eller omvänt, från vilken jaget självt riktar sig ut mot världen. På så sätt följer varje 

erfarenhet just cogitots struktur, där det sinnligt uppfattade förankras i jaget och därigenom indirekt 

refererar tillbaka till det som det jag för vilket världen är given. Detta innebär vidare att vi kan 

betrakta det som liggande i den naturliga erfarenhetens själva natur att utgå från den specifika 

position som är jagets. Ingen upplevelse kan, så att säga, beskrivas som perspektivlös, snarare 

möjliggörs upplevelsen av att ges i och till den punkt där jaget upplever – en punkt som dock 

givetvis kan förändras och därigenom leda till en allt mer utökad kunskap. Denna kunskap når dock 

aldrig en perspektivlös fullständighet – detta vore principiellt omöjligt. Istället läggs nya perspektiv 

till de gamla och skapar en mångfacetterad uppfattning av ett objekt genom att det kan förstås som 

en helhet given från många olika punkter. Annorlunda uttryckt har jaget förmågan att ändra sin 

horisont och därigenom också uppfatta det som framträder inom horisonten på ständigt nya sätt. 

Horisonten självt är dock ständigt förstådd i relation till jaget som dess centralpunkt. Dessutom är 

alltså den ”yttersta” horisonten av möjligt vetande i den naturliga inställningen världen som sådan –

ingen förändring av jagets position kan ändra på detta så länge den naturliga inställningen är 

verksam i dess erfarenheter.

Benämningen ”jag” innebär naturligtvis för varje människa någonting unikt: jaget är inte bara en 

av de människor som påträffas i världen, utan det som självt påträffar världen. Varje jag har alltså 

en unik uppsättning ”[…] varseblivningar, minnen, förväntningar, fantasier […]” (ibid.) som 

upplevs som ”mina”, och därmed kvalitativt särskiljer det egna jaget från andra jag. Emedan varje 

människa bara kan uppleva just sig själv som omgivningens centrum, finns dock också en 
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omedelbar förståelse för att andra jag besitter samma gång motsvarande som unika upplevelser av 

samma situation:

Även animala varelser, låt oss säga människor, är där för mig; jag tittar upp, jag ser dem, jag hör dem närma

sig, jag tar dem i hand, när jag talar med dem förstår jag omedelbart vad de föreställer sig och tänker, vilka 

känslor som rör sig inom dem, vad de önskar och vill. (Husserl, 2004 s. 107)

För varje människa är med andra ord alltså ett unikt upplevelsesammanhang primärt närvarande 

som unikt för just detta jag. Andra människor uppträder inom ramen för detta sammanhang, dock 

inte bara som objekt för varseblivning utan som just andra jag med sina egna upplevelser. Varje jag 

kan därför förstå sin andre ustan att själv överskrida sin individualitet – en känsla kan språkligt 

beskrivas och bli fullständigt begriplig utan att den som lyssnar själv behöver känna den, liksom en 

varseblivning kan redogöras för och därigenom begripas av en människa som själv inte haft denna 

varseblivning.

Jaget finner sig också ha en ”levd kropp” (Leib). Husserl betonar att denna kropp inte är jaget, 

utan snarare förstås som ”ett spatialt-temporalt ting, kring vilket en omgivning av ting som sträcker 

sig utåt utan gräns organiseras”2 (Husserl, 2006 s. 3). Emedan den levda kroppen skiljer sig 

väsentligt från de kroppar som påträffas externt till jaget i sinnlig varseblivning genom att den utgör

varseblivningsfältets ständiga origo, och dessutom är en kropp som helt och hållet tillhör jaget, som

kontrolleras av det och navigerar rummet genom jagets vilja, är den inte synonym med jaget. 

Förståelsen av att vara ett jag är alltså inte liktydig med förståelsen av att vara en specifik typ av 

kännande och tänkande kropp, snarare är denna levda kropps kännetecken att den ständigt är 

närvarande i jagets rumsliga omgivning, och detta med den privilegierade positionen av dess 

mittpunkt.

Det är alltså tydligt att jaget i den naturliga inställningen uppfattar sig självt på sätt som skiljer 

sig från hur det uppfattar sin omgivning; varje jag har en förstahandskunskap av sina egna 

upplevelser och känslor, och uppträder dessutom för sig självt som sin omgivnings mittpunkt. Det 

befinner sig dock i högsta grad i världen, och omfattas därmed av den naturliga inställningens 

horisont. Dess privilegierade position ligger i att konstituera denna horisont i meningen att dess 

position bestämmer vad som är givet för möjlig erfarenhet i varje specifik situation, men det är 

likväl givet som varande i världen. 

2”Der Leib ist seinerseits kein Ich, sondern ein raumzeitliches 'Ding', um welches sich eine ins Unbegrenzte 

fortgehende dingliche Umgebung gruppiert.” (Husserl, 1973 s. 113)
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I precis denna mening måste det alltså förstås att jaget tillhör det som hamnar inom epochéns 

parentes. Zahavi betonar dock att Husserls transcendentala subjekt, vunnet genom epochén, inte 

skall förstås som ett annat subjekt än den naturliga inställningens jag i meningen att det är ett 

”ideellt, generellt eller interpersonellt” subjekt. Det transcendentala subjektet är för Zahavi precis 

vad som tillgängliggörs i epochén, men detta inte som ett nytt subjekt utan som en ny subjektiv 

självförståelse och -tillgänglighet: 

The transcendental subject is the subject in its primary constitutive function. The empirical subject is the 

same subject, but now apprehended and interpreted as an object in the world, that is, as a constituted and 

mundanized entity. (Zahavi, 2003 s. 49)

Res cogitans och res extensa

Den principiella möjligheten av en fenomenologisk epoché beskrivs i termer av Descartes substans-

begrepp, res cogitans och res extensa, som Husserl alltså menar visar sig i reflektionen av varje 

cogitation.

Av central betydelse här är just antagandet att jaget snarare än att vara kropp, har en levd kropp. 

Med den cartesianska distinktionen mellan res cogitans och res extensa begränsas kroppen essens 

till att äga utsträckning, visar det sig att människokroppen i princip kan separeras från det faktum att

den är just en levd kropp, som känner, upplever osv. ”Ett ting som inte vore spatialt [...]”, säger 

Husserl, ”det vore nonsens.  Men det vore inte nonsens, om inget ting överhuvudtaget […] vore ett 

kännande ting” (Husserl, 2006 s. 33). 

Genom att vara tänkbar utan att tänkas som just kännande och tänkande, kan alltså en distinktion 

nås enligt vilken kroppen som res extensa ”på något sätt är kopplad till” cogitationer (ibid.) men 

själv inte kan bestämmas som ”det som har cogitationer”. 

Utifrån både Idéer I och Grundproblem kan vi därmed preliminärt bestämma Husserls subjekt 

som framträdande i egenskap endast av sitt eget vara genom att i epochén skilja sig från den värld 

till vilken det är erfarenhetsmässigt relaterat. Vad detta innebär förtydligas i undersökningen av 

intentionaliteten, relationen mellan subjektet och världen och strukturen för subjektets immanenta 

självförståelse, till vilken vi nu går vidare.
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Det intentionala subjektet

Att varje medvetande kännetecknas av att riktas mot ett medvetandeobjekt är en grundtanke i 

Husserls filosofi. Oaktat epoché och fenomenologisk inställning tycks detta omedelbart evident 

genom en enkel meditation: vår blick ser alltid något, våra tankar uppehåller sig alltid vid något och

tycks därmed aldrig i första hand kunna förstås som bara seende eller tänkande, bortabstraherat från 

sitt objekt. Just denna grundläggande karaktär hos medvetandet, att vara riktat mot någonting, är 

vad Husserl kallar intentionalitet, och detta att vara intentionalt måste förstås som ett av de mest 

grundläggande och och ofrånkomliga bestämningarna av något sådant som ett fenomenologiskt 

subjekt.

I egenskap av intentionalt upprättar sig medvetandet för det första i relation till ett partikulärt 

”detta”, som antingen ges som objektivt vara – såsom världen för det naturligt inställda människan 

– som ett fingerat vara, som ett påtagligt givet vara i ett här-och-nu eller som ett vara som 

frambringas för tanken utan att framträda inom den aktuella horisonten etc (Husserl, 2004 s. 125). 

Detta antyder inte minst att medvetandet betraktat i sitt väsen inte utgör en ny apriorisk vetenskap, 

och detta av det skäl Husserl anger i Grundproblem: det aprioriska är givet som universellt, 

sammanhangsoberoende och naturligtvis framförallt som principiellt föregående erfarenheten. Det 

intentionala medvetandet sätter dock inte ett universellt eller erfarenhetsoberoende vara, utan istället

i erfarenheten partikulära varanden. 

För det andra framställer Husserl genom att tala om intentionaliteten som medvetandets 

grundläggande karaktäristik en bestämd form av struktur i varje erfarenhets- eller medvetandeakt. I 

Idéer I beskrivs en scen där han sitter i sitt arbetsrum och låter blicken fastna vid ett vitt papper, 

som därmed utgör ett intentionalt objekt för medvetandet. Samtidigt med pappret är dock en mängd 

ting medgivna – bordet det ligger på liksom det omgivande rummet, en penna, ett bläckhorn och 

andra föremål som står runtomkring… pappret är därmed inte genom att vara intentionalt objekt det

enda som ges i denna bestämda situation, utan snarare det som urskiljs av medvetandet från en 

omgivning. Denna omgivning är vidare den horisont inom vilket pappret överhuvudtaget kan 

framträda. Varje intentionalt objekt framträder alltså inom en viss horisont och med en viss 

uppsättning andra möjliga såsom aktuella erfarenhetsobjekt runt omkring sig (Husserl, 2004 s. 121).

Den terminologiska definitionen som här upprättas är mellan ett intenderat och en 

erfarenhetsbakgrund av icke-intenderade ting. Till medvetandets karaktär hör dock naturligtvis den 
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principiella möjligheten att flytta blicken och därmed urskilja någonting nytt inom en given 

horisont, liksom att flytta horisonten som sådan och därmed ändra vad som är givet inom den. 

Erfarenheten visar sig därför ha en viss bestämd struktur, eller snarare strukturerande funktion, ett

upprättande av en regelbunden form av relationer mellan ting med avseende på hur de erfars i 

relation till varandra.  Även givet den mångfald ting med olika kvalitativa relationer till 

medvetandet som kan utgöra intentionala objekt, verkar Husserl här mena att medvetandet självt 

sätter dessa regelbundenheter och därmed konstituerar tingen genom akten i vilken de erfars. 

För att vidare förstå det intentionala subjektet går vi nu vidare till att undersöka de olika sätt  

vilka ett ting kan vara givet.

Transcendens och immanens

Av central betydelse för att förstå Husserls subjekt är begreppsparet immanens och transcendens, 

som flitigt används för att ringa in fenomenologin som filosofiskt projekt. Med transcendens avses 

allt som överskrider det medvetande för vilket det är givet, som principiellt inte är fullständigt 

tillgängligt och närvarande i medvetandet oavsett om det är för medvetandet eller om medvetandet 

är medvetet om det. I precis denna mening är hela den omgivande värld som människan uppfattar 

sinnligt transcendent: den tycks vara där ”i sig själv”, och är därmed för medvetandet närvarande 

som någonting av medvetandet oberoende. En sinnlig upplevelse av något inomvärldsligt ting är 

därför en upplevelse av någonting som av princip inte självt är en upplevelse. Människan kan med 

andra ord känna, se och höra sin omgivning liksom förstå den som ett meningssamband till vilket 

hon själv ständigt är relaterad och vars centrum hon utgör, men det hon därigenom kontinuerligt 

varseblir äger ett vara som tycks objektivt och som därför ges till medvetandet utan att däri finna sin

existens. Alla upplevelser av någonting transcendent karaktäriseras därför av att inte kunna ges i sin 

odelade helhet i en enda medvetandeakt, utan framträder ständigt i ett perspektiv som låter en del av

upplevelsens objekt medvetandegöras samtidigt som en annan del utelämnas. 

Husserl kallar detta sätt på vilket varje transcendent objekt ges för ”avskuggning”. Att 

exempelvis med synen påträffa ett ting, låt säga det bord Husserl själv använder som exempel, 

innebär alltid att se det i en ofullständig vinkel med bestämda förutsättningar såsom ljus, ett visst 

perspektiv etc. Till karaktären av en sådan varseblivning hör att den kan utökas och kompletteras 

med en serie avskuggningar – det går att förflytta sig runt bordet och se det från nya perspektiv eller

bedöma dess färg och textur i ett annat ljus. Varje sådan upplevelse utgör en ny unik avskuggning 

av bordet som kompletterar och läggs ihop med de tidigare och formar en allt mer fullständig 
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uppfattning av det hela bordet som sådant. Denna uppfattning kommer dock aldrig att uppnå en 

karaktär av perspektivlös fullständighet. Det finns därför en mängd avskuggningar av ett enda 

”avskuggat” objekt, där varje avskuggning i sig är en givande upplevelse av det avskuggade men 

aldrig inrymmer det avskuggade i sin totalitet. (Husserl, 2004 s. 134-5). 

Värt att notera är att Husserl genom att introducera begreppet avskuggning tydligt positionerar 

sig mot bild- eller teckenteorier om sinnlig erfarenhet. En bild eller ett tecken står i någots plats, 

utgör en representation av något, såsom exempelvis ordet ”bord” bara kan förstås i en bestämd 

hänvisningsrelation till en kategori rumsliga objekt. Avskuggningen är däremot inte en 

representation som hänvisar till det avskuggade, utan ”något varseblivet, medvetandemässigt givet i

sin påtaglighet” (Husserl, 2004 s. 139). Det som erfars i en avskuggning av ett visst bord pekar eller

refererar alltså inte till det ”verkliga” bordet, utan är helt enkelt det sätt på vilket något 

transcendent – i detta fall just det verkliga bordet självt – principiellt erfars som påtagligt 

närvarande ting. Detta innebär inte bara att erfarenheten av en avskuggning ”når ända fram” till 

objektet snarare än att representera det, utan också att det är det enda sätt på vilket något 

transcendent kan erfaras överhuvudtaget. Husserl går här så långt som att säga att inte ens en 

allsmäktig Gud hade kunnat erfara ett rumsligt ting i sin absoluta helhet (ibid., s. 138), i en 

perspektivlöshet där varje egenskap framträder och presenterar varje möjligt perspektiv på en och 

samma gång, utan snarare hade erfarit det i avskuggningar på samma sätt som det mänskliga 

subjektet.

Som kontrast till den transcendenta upplevelsen utgörs den immanentas karaktär av att 

principiellt inte ges i avskuggningar utan att vara fullständigt närvarande och given i sin fulla 

mångfald i medvetandeakten. I motsats till att överskrida det medvetande för vilket det är givet 

handlar det alltså här om upplevelser som inte uppfattas sinnligt, utan som istället äger vara i 

medvetandet som sådant. 

Då dessa upplevelser inte överskrider det medvetande för vilket de är givna och vars påtagliga 

närvaro för detta medvetande inte implicerar ett sättande av ett ting utanför medvetandet är det 

omedelbart tydligt att den immanenta upplevelsen inte överhuvudtaget påverkas av epochén, och 

vidare att skiljelinjen mellan transcendent och immanent upplevelse kan förstås som den 

omedelbara gränsdragning som epochén syftar till: efter att epochén genomförs har vi kvar de 

immanenta upplevelserna i sin fullhet, fortfarande av samma karaktär som de var innan då de inte 

medför en implikation om ett sättande av vara i världen. Här tycks alltså vad som kvarstår efter att 

vare sig någonting inomvärldsligt – inte ens det jag som upplever världen – eller världen som sådan,
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längre antas äga existens: den immanenta upplevelseströmmen är, genom att vara självnärvarande 

och självgiven i medvetandet som sådant, kontinuerligt där utan behov av något transcendent 

antagande. 

Vad som avses är dock inte ett solipsistiskt medvetande som bara är medvetet om sig självt och 

sina inre känslor och tankar för vilket en transcendent värld inte finns – som vi redan har sett är en 

sådan ansats enligt Husserl ohållbar genom världen påtagligt är där för oss oavsett hur vi bestämmer

dess vara, och just detta ”oavsett” är vad epochén inskärper. Det rör sig om ett förhållningssätt där 

ingen hänsyn behöver tas till huruvida upplevelsen motsvaras av och kan förankras i ett 

transcendent ting. Medan de immanenta upplevelserna alltså kvarstår i oförändrat tillstånd i den 

fenomenologiska inställningen, utraderas inte de transcendenta utan betraktas bara på ett nytt sätt: 

utan sättande av vara. 

Till en början beskrivs detta nya sätt att betrakta erfarenheten som en sorts immanent själv-

seende, och Husserl tycks vilja avgränsa det fenomenologiska fältet som just ett alltigenom 

immanent fält som därigenom ges absolut snarare än fenomenellt. Härigenom skulle alltså en region

vars främsta karaktär är sin otvivelaktighet och sin självtillräcklighet framträda – en region som 

uppstår och konstitueras i sig själv och av sig själv utan att på något sätt behöva sträcka sig utanför 

sig själv för att bestämmas eller garanteras. Utifrån en sådan läsning skulle den punkt som nu nåtts 

ännu en gång föra tankarna främst till Descartes och dennes grundläggande av filosofin i just 

medvetandet som självberättigande och otvivelaktigt vara. Att göra denna koppling är naturligtvis 

inte omotiverat – Husserl återkommer ständigt till just Descartes och menar till och med att han är 

den förste fenomenologen – men det bör återigen även noteras att det som står på spel här inte är ett 

otvivelaktigt bevis för vare sig jagets eller världens vara, utan en deskriptiv filosofisk undersökning 

om dessas givenhetsart och relation.

Intentionalitet och transcendens

Genom att vara alltigenom intentionalt verkar medvetandet i en mening ständigt också överskrida 

sig självt snarare än att utgöra en självinnesluten helhet oberoende av ett sådant språng. Oavsett om 

det gäller varseblivningar, tankar eller handlingar riktade mot ett transcendent ting, har vi ju här 

trots allt att göra med ett medvetande som upptas av sin värld och som endast därigenom känner sig 

självt. Även i den fenomenologiska epochéns inställning är det inte uppenbart hur fallet skulle 

kunna vara ett annat – må så vara att det här inte längre krävs eller ens impliceras ett sättande av det

transcendentas vara, det tycks likväl som att medvetandet i första hand är, så att säga, extatiskt, 
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riktat mot sin värld, för att först i och efter denna utåtriktadhet kunna vända tillbaka till säg självt 

och därmed förstå sitt eget vara. Husserl upprepar själv vad som tycks tyda på just detta i sina 

utläggningar om cogito-satsen: jag ser, känner, tänker på det ena eller andra, och det är endast 

genom dessa varseblivningar och akter jag kan upptäcka ett jag som ständigt utgör grunden för 

seendet, kännandet och tänkandet. I en närmast paradoxal relation framstår subjektet här alltså som 

självgrundande substans, oberoende av någonting annat, endast genom att stå i relation till detta 

andra. Först efter att ha överskridit sig självt, efter att ha nått ut till den transcendenta världen, tycks

det alltså vara möjligt att se hur detta överskridande ständigt grundas i ett immanent medvetande 

som i sig grundar inte bara sig självt utan i förlängningen överskridandet av sig självt. Snarare än ett

statiskt och absolut självgivet rent medvetande vore det därför kanske bättre att tala om ett 

medvetande vars konstitution visserligen är autonom, ett medvetande som sätter sig självt, men som

gör detta endast genom sitt självöverskridande – ett medvetande vars vara som substans paradoxalt 

är beroende av sitt eget oberoende-görande av det transcendenta.

I relation till detta kan också betonas epochéns funktion, som alltså inte är att vare sig utestänga 

det transcendenta eller betvivla det för att sedan återupprätta det som ett transcendent på en ny, 

absolut och otvivelaktig grund, utan att genom parentetiseringen alltjämt ha tillgång till det som 

erfarenhet av världen utan ett antagande av dess vara. I en mening antyder detta kanske just det 

transcendentas funktion i konstitutionen av det fenomenologiska fältet av immanens: skulle världen 

helt enkelt skäras bort, förnekas inte bara existens utan giltighet i medvetandet överhuvudtaget, 

hade detta även omöjliggjort avtäckandet av det fält som består av absolut immanent vara. Att 

parentetisera snarare än negera det transcendenta tyder i den meningen på att Husserl tänker sig 

fältet av absolut immanent vara som alltjämt stående i relation till det transcendenta – en akt där 

något transcendent medvetandegörs genom seende är inte möjlig om det transcendenta är 

frånvarande, men genom att sättas i parentes, indexeras som likgiltigt med avseende på sitt eget 

vara, är det istället möjligt att som fenomenologiskt inställd återvända till seendet självt, 

explikerbart och tillgängligt för absolut varseblivning endast genom att överordnas det sedda. 

En sådan förståelse tycks dock inte nödvändigtis vara vad Husserl är ute efter i Idéer I, inte bara 

för att han explicit menar att medvetandet kan äga existens utan en värld. Framförallt betonas 

snarare att intentionaliteten liksom den intentionala blicken mot det transcendenta, inte självt 

överskrider medvetandet eller är konstituerad av det mot vilket medvetandet är riktat. I Idéer I 

beskrivs detta ”att vara ett medvetande om något” snarare som liggande i medvetandets väsen, och 

alltså framträdande som dess grundläggande karaktär genom ett skådande av medvetandet såsom 
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medvetande. Att medvetandet är intentionalt bestäms därmed genom en undersökning av dess väsen

som konstitutivt för dess absoluta vara oaktat epochén överhuvudtaget.  Även distinktionen mellan 

immanent och transcendent vara tycks utifrån utläggningen i Idéer I bäst förstås på detta sätt, som 

varanden satta på olika sätt i relation till medvetandet vilka framträder genom väsenskådande. 

Vad epochén tillför i förståelsen av medvetandet är därmed kanske i första hand en precisering av

dess gräns, som inskärper att medvetandets karaktär av riktadhet mot ett i varje situation partikulärt 

ting, är att den blick som medvetandet riktar inte tillhör tinget utan medvetandet. Annorlunda 

uttryckt: även om det transcendentas vara eller icke vara bestäms som likgiltigt, även om det inte 

erkänns objektiv existens utanför medvetandet, kommer det att vara tillgängligt för medvetandet 

och presenteras i medvetandets immanenta seende. Det kommer inte därmed förändra karaktär från 

objektivt ting till ett tankefoster uppfunnet av ett solipsistiskt jag, utan i medvetandets immanens 

alltjämt presenteras som i sig självt varande någonting annat än medvetandet om detta självt. 

Poängen är alltså inte att nå fram till en förståelse av ett sorts allsmäktigt världsskapande jag utan 

vilket ingenting skulle finnas till, utan tvärtom en gränsdragning mellan medvetandet och dess 

transcendenta objekt. Att det transcendenta alltjämt är tillgängligt för medvetandet såsom immanent

givenhet oaktat om det sätts som objektivt, transcendent vara eller inte, visar därför framförallt att 

medvetandets blick-mot-sitt-objekt ligger immanent i medvetandet, och att medvetandet därmed är 

mottagligt för någonting som självt är icke-medvetande. Vi har inte att göra med ett medvetande 

som innesluter hela världen i sin immanens, utan som kan närvarandegöra världen – vilken alltjämt 

förblir någonting annat än medvetandet självt – genom att vara öppet mot den. 
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Bortom absolut givenhet

Medvetandeströmmen

Epochéns förtjänst har hittills varit att avtäcka en region av absolut vara, alligenom immanent och 

greppbart i sin odelade helhet av medvetandet, som självt är givet för sig självt på just detta sätt: 

som absolut och immanent. Denna analys visar sig i de sista föreläsningarna av Grundproblem 

brista framförallt genom sin statiskhet: vi kan visserligen i varje ögonblick stå inför en absolut 

given upplevelse av ett nu aktuellt ”Detta”, men en sådan upplevelse är flyktig giltig endast i den 

mån den kontinuerligt utgör ett påtagligt nu. Den rigida stabilitet absolut vara antyder visar sig 

därför vara en schimär, inte bara gällande en enskild upplevelse utan gällande subjektet 

överhuvudtaget. I likhet med hur Descartes subjekt efter att ha utropat "jag tänker, alltså är jag", 

bara kan bestämma sig självt som ett "tänkande väsen", skulle en sådan förståelse bara röra sig i en 

cirkel. Å ena sidan har därmed bara uttryckt en tautologi uttrycks – om jag är för att jag tänker, är 

vad jag är någonting som är tänkande – å andra sidan har det bara garanterat sin vara i den mån det 

tänker, eller än mer snävt: i den mån det aktivt tänker sitt vara. Snarare än en permanent 

grundläggning av sig självt tycks detta subjekt därför bara pulsera till för ett ögonblick i den mån 

det inte introspektivt fortsätter aktivt frambringa sig självt genom att tänka sig självt.

Husserls primära problematisering av fenomenologin som en vetenskap om det absolut givna är 

följaktligen relaterad till tiden och tidsmedvetandet. Det ”nu” i vilket det är möjligt att peka på 

något som ett aktuellt och påtagligt "detta" är flyktigt och flytande, det förvandlas till ett ”precis-då”

och ersätts av ett nytt nu, varigenom det som ”just” var absolut givet inte längre är det (Husserl, 

2006 s. 54). I varje ögonblick förvandlas därmed det som just varit immanent till transcendent 

genom att det inte längre framträder i sin påtaglighet utan som en retention vars faktiska referent 

inte längre är omedelbart greppbar som immanent självgivenhet. Om det som var givet i vad som 

blivit ett ”då” förvandlas till givet som ett ”har varit” i ett nytt nu, har det också radikalt ändrat 

karaktär i sin givenhet, och kan inte längre mottas okritiskt: ”minnet missleder ofta” (Husserl, 2006 

s. 54). 

På just detta sätt måste då det som är som ett ”har-just-varit” mottas av det fenomenologiskt 

inställda medvetandet. Det ”är ett Detta, men som att just ha varit och som ett givet förflutet 

ögonblick av given varaktighet”3 (Husserl, 2006 s. 55).

3 ”Dieses "Gewesene" ist ein Gegebenes, ist ein Dies, aber als soeben gewesenes und als gegebene Vergangenheitsphase

des gegebenen Dauernden. (Husserl, 1973 s. 161)
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Cogitationen visar sig nu vara av intresse för det fenomenologiska medvetandet inte som en 

aktuell självgiven närvaro, vilket vill säga i det ögonblick den pågår, utan som någonting som 

fortlöpande är tillgängligt även när den övergått till en förluten upplevelse. När cogitationen har 

passerat kvarstår ”ett spår av den i levande retention” (Husserl, 2006 s. 71), som alltså åter kan 

närvarandegöras i retention med karaktären ett ”ha-varit”. Som sådan är den dock inte bara ett 

åminnande av någonting inte längre aktuellt, en skugga av ett passerat som inte längre är, tvärt om 

fortsätter den verka i nuet och kan undersökas inte bara genom att minnas den så som den skedde, 

utan även genom en blickförflyttning från det i den ursprungliga cogitationen intenderade till det 

som ursprungligt bara var det intenderades bakgrund. Cogitationen uppträder också i relation till 

andra cogitationer, och bildar därigenom serier förstådda inte i första hand som enskilda punkter 

utan som till varandra relaterade meningssammanhang. På detta sätt sträcker sig medvetandet ut och

förvandlas till en ”ström” snarare än en serie statiska ögonblick. Från att ha betecknats som absolut 

och immanent självgivet måste det nu förstås som självöverskridande, som i sin immanens 

innehållande transcendens. 

Intersubjektiviteten

Det är först i Fenomenologins grundproblems sista kapitel Husserl diskuterar intersubjektiviteten i 

en fenomenologisk kontext, och gör detta genom introduktionen av ytterligare ett nytt begrepp: 

monaden (Husserl, 2006 s. 79). I Leibniz filosofi, från vilken Husserl här lånar, betecknar monaden 

den enkla, odelade substans som allt sammansatt består av. Monaden utgör dock inte en sorts minsta

materiell beståndsdel i analogi med atomen hos Newton – istället är den inte överhuvudtaget 

materiell, utan bestäms som en ”perception”. Begreppet är därför träffande för att tala om Husserls 

intentionala medvetande: i den mån detta förstås som någonting som inte i första hand är ett 

kroppsligt vara bland andra varanden i världen, utan snarare intentionalt erfarande och med den 

väsensmässiga bestämningen att vara det för vilket världen är där, det till vilket världen ges och i 

förlängningen det som konstituerar världen.

Det är dock alltså inte med detta syfte Husserl går till Leibniz Monadologi. Här, liksom senare i 

Cartesianska meditationer, talar han om monader exklusivt när det som står på spel är hur ett 

subjekt kan vara givet för ett annat subjekt, eller alltså snarare hur en monad kan vara given i en 

annan monad. 

Relationen till den andre har redan diskuterats i Grundproblem i den inledande paragrafen om det

naturliga jagsubjektet, vars relation både till sin egen subjektivitet och andra jagsubjekt 
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kännetecknas av att vara ett oproblematiserat sättande av sig själv som världens mittpunkt med en 

samtidig förståelse av att varje annat jag intar samma position och därmed har motsvarande men 

unika upplevelser. Efter den fenomenologiska epochén blir grundfrågan om denna relation hur ett 

annat medvetande, en annan monad, kan ges i den rena medvetandeströmmen som absolut givenhet.

Det är naturligtvis omöjligt att ha omedelbar tillgång till den andres känsloliv, tankar osv. som om 

de så att säga vore mina – de andra medvetandena kan aldrig ges på ett sätt som överbrygger den 

andres annanhet, som gör den andre till mig. (Även om detta vore möjligt hade det ju också bara 

utraderat den andre, och därmed blivit en sorts självvidgande solipsism). Inte heller kan den andre 

erfaras empiriskt på samma sätt som den transcendenta världen med sina objektiviteter. För Husserl 

är nyckelbegreppet istället inkännande (Einfuhlung), som förstås som den medvetandeakt i vilken 

”jaget upplever det inre livet, eller, för att vara mer precis, medvetandet av det andra jaget” 

(Husserl, 2006 s. 82). 

Detta medvetande gör dock inte det andra jaget till mitt jag, eller snarare: gör inte det andra 

tidsmedvetandet till mitt. Emedan ett annat medvetande alltså kan presentifieras (ibid., s. 85) i 

subjektets medvetandeström, och därmed inträda i en immanent upplevelseström, gör det detta i 

egenskap av ett alltigenom eget medvetande som både rumsligt och tidsligt intar en annan position. 

Som princip utgör därför varje medvetande för sig självt en världens mittpunkt, och med-vetandet 

av den andre intar aldrig denna position, lika lite som den subsumerar denna position under det egna

medvetandet. Olikheten mellan medvetandena bevaras därmed trots att de principiellt förstår 

varandra. Vad som kommer att utgöra en delad enhet är istället den värld som upplevs av en 

multiplicitet av medvetanden (Husserl, 2006 s. 86). 

Intersubjektiviteten, och inte det enskilda medvetandet,  tycks därför här bli det som grundar 

världens existens just då världen principiellt kan erfaras av den andre såsom den erfars av mig och 

på samma gång, genom det andra jagets unika position och unika tidsmedvetande, erfars annorlunda

av varje medvetande. 

Presentation och presentifikation

Både intersubjektiviteten och den rena medvetandeströmmen synliggör Husserls viktiga distinktion 

mellan ”Gegenwärtigung” och ”Vervegenwärtigung” (Husserl, 2006 s. 53), som kan översättas till 

ungefär ”presentation” respektive ”presentifikation”. I linje med förståelsen av hur det 

transcendenta ges i avskuggningar, presenteras det som påtagligt givet i erfarenheten, är helt enkelt 

där. Presentation i denna mening innebär alltså att ett objekt ges i ett varseblivet här-och-nu. Det är 
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tydligt att denna form av givenhet är radikalt olik ett objekt som inte påtagligt påträffas utan snarare

tänks, såsom i ett minne, i en förväntan om framtiden eller i ren fantasi. Här handlar det snarare om 

en närvaro som medvetandet självt närvarogör än erfarenhets- eller varseblivningsmässigt påträffar.

Där det transcendenta ges i avskuggningar i sin påtaglighet, är det då kanske mer korrekt att säga att

det framträder  som bilder eller avbildningar när det inte är påtagligt närvarande.  Genom denna 

förmåga att ha ett presentifierat objekt, givet i en slags härledning snarare än omedelbart, utökas 

också medvetandets horisont från varje given aktuell nu-horisont till en serie möjliga aktualiteter i 

det förflutna och framtiden. 

I föreläsningen om intersubjektiviteten diskuterar Husserl Theodor Lipps teori om ”empiriskt 

bildmedvetande” (Husserl, 2006 s. 83), där bilden utgör en ”analogiserande relation” till en referent.

I det intersubjektiva medvetandet skulle, menar Husserl, detta ta formen av att en påtagligt upplevd 

känsla skulle stå som referens till den andres motsvarande känsla. Som vi redan sett i 

undersökningen av det naturliga jaget är detta dock inte på detta sätt empatin opererar – Husserl går 

så långt som att kalla det ”nonsens”. ”För när jag känner empati med din ilska är jag inte själv arg” 

(ibid.). Motsvarande leder inte att åminna sig en tidigare upplevd ilska av nödvändighet till att 

återigen bli arg. Istället är känslan tillgänglig utan att behöva aktualiseras i en nu-punkt, greppbar 

oaktat jagets aktuella känslostämning och erfarenhet.

26



Diskussion och sammanfattning

Epochén och det intentionala subjektet

Till den naturliga inställningens grundläggande karaktär hör att världen är given till ett jag som 

genom sin levda kropp och kroppslighet utgör denna världs mittpunkt. Redan här är en skiljelinje 

mellan transcendens och immanens möjlig att etablera, liksom jaget även kan upptäckas som varje 

medvetandeakts grund genom att studera cogitots struktur. Ett subjekt överhuvudtaget, förstått som 

ett medvetande som står inför ett objekt, är därför tillgängligt oaktat fenomenologisk reduktion och 

upphävande av den naturliga inställningens generaltes. Husserl benämner ett sådant subjekt både 

”jag”, ”jagsubjekt” och helt enkelt ”subjekt”. Zahavis åtskillnad mellan naturligt inställt jag och 

transcendentalt subjekt är här av stor vikt: dessa är samma subjekt, medvetna om och intentionalt 

riktade mot världen, men det naturliga jagsubjektet kan antingen inte förstå inte sina 

medvetandeakter alls i det att det är riktad mot världen snarare än sig självt, eller förstå sig självt 

som objekt i världen. 

Att det fenomenologiska subjektet överhuvudtaget skulle vinnas genom epochén på ett sätt 

motsvarande hur det cartesianska subjektet vinns genom tvivlet tycks därmed dock svårt att hävda, 

och hävdas heller inte av Husserl. Hans egen formulering är istället att en värld öppnas upp. Detta 

kan tyckas paradoxalt: epochéns uppenbara funktion är istället likgiltighet inför världens fakticitet 

och därigenom en radikal begränsning av det som betraktas som objekt för legitim undersökning. 

Snarare än en utökning av världens horisont, eller vinsten av en ny värld, har världen därmed till 

synes reducerats till en enda punkt. Bör inte denna punkt då snarare vara just ett rent subjekt, först 

genom att parentetisera omvärlden tillgängligt och genomlyst för sig självt? Detta skulle då kunna  

innebära just en separation av subjektet och jaget: jaget, alltjämt inomvärldsligt och positionerat 

mitt i ett världsligt sammanhang av ting, känslor etc., tillhör just genom sin inomvärdslighet det 

parentetiserade, medan ett subjekt förstått som rent medvetande, för vilket både jaget och världen är

givet, kvarstår som en essentiell, konstituerande monad. Med Zahavi kan dock istället sägas att det 

inte är en separation som äger rum, utan, med Husserls eget ordval, en blickändring där subjektet 

inte längre betraktar sig självt som objekt i världen. Det har därmed inte skiljt sig från någon aspekt 

av sig självt, snarare har det närvarandegjort sina egna immanenta medvetandeoperationer som 

absoluta istället för att kunna vända sig mot dem endast som objektifierade psykologiska fenomen.

Innebörden i detta blir tydliggjord genom beskrivningen av intentionalitetens struktur i Idéer I. 

Medvetandets immanenta innehåll kännetecknas av att ges absolut, förstått som omedelbart 
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greppbart av sig självt i sin mångfaldigade helhet. Epochén, genom sin parentetisering av det 

transcendentas vara, påverkar därför inte detta immanenta innehåll. Det som äger vara utanför 

medvetandet och därmed har karaktären transcendent, kan däremot för den fenomenologiska 

undersökningen inte längre utgöra ett objekt med avseende på sitt eget vara. En distinktion mellan 

medvetande och värld är därmed tydligt etablerad: medvetandet självt som en sfär av absolut vara, 

världen som given fenomenellt för medvetandet. Husserl upprättar dock inte denna distinktion för 

att därmed bortse från världen överhuvudtaget. Det betonas tvärt om ett flertal gånger att ingen 

förändring av inställning, ingen tanke- eller viljehandling kan ändra på det faktum att världen 

kontinuerligt framträder med sina meningssammanhang och observerbara regelbundenheter. Till 

medvetandets egen karaktär kan därför tyckas ligga att vara medveten om en värld. 

Subjektet, som i första hand är intentionalt skådande, inrymmer i sin immanens en blick mot sitt 

objekt. Genom denna blicks immanenta vara förblir världen där för medvetandet även när den 

parentetiseras, eller, för t.ex. en skeptiker, om dess vara rakt av förnekas. Den intentionala blickens 

självöverskridande tendens, att sätta det transcendenta medvetandeinnehållet som varande genom 

att själv ”träda tillbaka” till förmån för sitt objekt, är dock bara verksam i den mån den naturliga 

inställningens generaltes står kvar som erfarenhetens och världens yttersta princip. Genom den 

fenomenologiska epochén kan därför varje medvetandeakt greppas på ett sätt som avtäcker det som 

i den naturliga inställningen överskrids utan reflektion – medvetandeakten som sådan – samtidigt 

som dess objekt alltjämt är tillgängligt för undersökning och explikation, om än inte längre med 

avseende på sitt medvetandeoberoende vara.

Preciseringen av relationen mellan ett fenomenologiskt rent medvetande, vunnet genom epochén,

och den värld om vilket detta är medvetet, skulle därmed kunna sammanfattas som att åtskillnaden 

mellan de två görs av medvetandets egna strukturer, genom vilka det i sitt medvetande 

närvarandegör det som inte är det självt och därmed också skiljer sig självt från den värld om vilken

det är medvetet. Medvetandet når därför ständigt fram till världen, inte genom att symbolisera eller 

representera den, utan genom att självt innehålla en blick mot den varigenom den avskuggas, vilket 

i sin tur skulle kunna uttryckas: ges såsom medvetandeoberoende sammanhang av ting. 

Som vunnet genom epochén skulle det med denna läsning alltjämt kunna sägas att det rena 

medvetandet, om än riktat mot världen, inte kan vara inneslutet i den och garanterat av en tes om 

dess existens. Det tycks snarare placerat på en sorts gränslinje, kanske just som tangerande 

horisonten som en sorts flyktpunkt genom vilken världen kan framträda som given med ett visst 

perspektiv och utgörande en meningsfull mängd ting med en bestämd organisation. Huruvida denna
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förståelse är den Husserl är ute efter är dock oklart. Att det naturligt inställda jaget är i världen är 

uppenbart, men det intentionala, fenomenologiska subjektet, med avseende på distinktionen mellan 

immanens och transcendens, verkar genom denna distinktion också skilja sig från den. Upplevelsen 

av en levd kropp, utifrån vars position världen erfars, skiljs också tydligt genom indelningen i res 

cogitans och res extensa från medvetandet självt. I sin avhandling om intersubjektiviteten i 

Grundproblem talar Husserl dock om just varje jags upplevelse av att vara världens mittpunkt. Att 

förstå ett transcendentalt subjekt som någonting utomvärldsligt tycks också göra det svårt att undfly 

solipsism, särskilt i den mån påståenden som de att medvetandet är en substans oberoende av 

världen accepteras.

Ricœurs  En nyckel till Edmund Husserls Idéer I innehåller kanske här just en nyckel till att förstå

stycket om medvetandets oberoende till världen: subjektet är, i kärnan av sitt vara, en intentional 

substans vars immanenta medvetandeinnehåll ständigt är en blick mot något.

Medvetandets fortsatta vara utan en värld utgör i den meningen snarare ett sorts gränsexempel för

intentionalitetens karaktär. Utan en värld att intendera upplöses inte medvetandet, utan blir ett 

medvetande som intenderar kaos. Medvetandet, som självt innehåller sin utåtriktade blick i sitt 

immanenta vara, är därmed inte beroende av att finna ett meningsfullt transcendent vara för att 

kunna urskilja ett intentionalt objekt, för att genomföra cogitationer eller som följd därav bestämma 

och förstå sitt eget absoluta vara. Vi kan därmed säga oss ha rett ut relationen mellan det 

fenomenologiska subjektet och dess värld, och inte minst vad Husserl menar med att det tidigare 

kan existera oberoende av den senare. 

Subjektets substantiella självständighet

Kvarstår gör frågan om subjektets självrelation, och vad det innebär att det existerar av egen kraft 

och gör detta såsom genomlyst av sig självt. Den grundläggande spänningen mellan Grundproblem 

och Idéer I angående detta infångas väl av Baruchs kritiska undersökning av Idéers subjekt. 

Husserls anspråk att formulera en deskriptiv filosofi verkar inte, menar Baruch, kompatibelt med 

påståendet om ett subjekt som utgör en substans i cartesiansk mening och därmed föregår 

erfarenhetens. Baruch konstaterar vidare att den kritik Husserl riktar mot Kant, att denne sätter 

någonting som självt inte ges intuitivt som all givenhets grund, även kan riktas mot Husserl själv. 

Baruchs uppsats kulminerar därför i ett sorts ultimatum: Husserl måste välja mellan å ena sidan den 

fenomenologiska principen om att bara acceptera det som självt presenterar sig inom de ramar som 

ges i denna presentation, och å andra sidan ett rent transcendentalt subjekt som erfarenhetens grund.
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Utifrån denna uppsats resultat kan detta kanske omformuleras som att subjektet inte både kan 

vara medvetandets förutsättning överhuvudtaget – vilket skulle göra det till om inte substans så 

åtminstone aprioriskt – och presenterat i medvetandet som en viss typ av immanent vara. Subjektet 

förstått som substantiell absolut givenhet blir därmed inte bara problematiskt utifrån den 

transcendens det i sig självt ständigt producerar genom tidsmedvetandet, utan också genom att det 

inte kan sägas grundas i en specifik typ av medvetandeakt. I det senare fallet kan det utgöra en 

grund för just en deskriptiv fenomenologi, i det tidigare bara ett absolut vara i allmänhet om vilket 

vi bara kan säga att det är.

Det är mot just en sådan förståelse Husserl själv närmar sig genom introduktionen av den rena 

medvetandeströmmen som filosofins egentliga område i Grundproblem. Husserl inleder sin 

undersökning av medvetandeströmmen genom att konstatera den begränsning subjektet förstått som

ett absolut givet ”här-och-nu” innebär och som också konstateras av Baruch: som självgivenhet kan 

det om sig själv bara säga ”jag är” och ”jag tänker”, och om sitt tankeinnehåll bara säga ”Detta”. 

Problemet är inte bara den tautologi detta hamnar i, utan än viktigare att det inte svarar mot 

medvetandets faktiska vara som istället äger formen av ett ständigt flytande självöverskridande. 

Denna analys tycks genomgående saknas i Idéer I. En möjlig slutsats är alltså att Husserl i Baruchs 

ultimatum helt enkelt valt olika utvägar i Grundproblem respektive Idéer I. 

Idéer och Grundproblem delar dock på många sätt samma ambition, och kan båda sägas primärt 

följa den s.k. cartesianska vägen till det fenomenologiska fältet. Skillnader mellan verken i 

presentationen av epochén och det därigenom vunna transcendentala subjektet kan naturligtvis 

hittas, kanske framförallt i förståelsen av väsenskådandets roll, som intar en central position i Idéer 

I. I båda verken tycks det dock gälla att subjektet uppstår genom att separera sig självt från världen 

och genom intentionala akter vara närvarande för den som den ickevärdsliga punkt där den 

konstitueras. 

Om denna harmoni mellan verken accepteras, kan Husserls undersökning av 

medvetandeströmmen och intersubjektiviteten i Grundproblem förstås som en fortsättning av 

subjektsanalysen som äger giltighet även för Idéers subjekt. Avslutningsvis är därför frågan vad 

denna utveckling av subjektet till transcendent i sin immanens säger om dess ”oberoende av något 

ting för att existera” och huruvida det genom sin principiella förmåga att vara varse det som är 

något annat än det självt också skall förstås som självöverskridande.
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Ett extatiskt, transcendentalt subjekt

Denna fråga kan som vi har sett närmas på flera sätt. Epochéns indexerande av det transcendenta 

som parentetiskt antyder att ett medvetande utan sitt specifika intentionala innehåll bara vore 

nonsens, och att utradering eller negation av medvetandeoberoende vara därmed skulle negera 

någonting i medvetandet självt. Likaså tycks det alltså i intentionalitetens grundstruktur finnas ett 

element av extas i det att medvetandet, med en blick som visserligen alltjämt är immanent, kan nå 

fram till och närvarandegöra objekt som själva inte tillhör det. Båda dessa antydningar av 

transcendens kan förklaras av den intentionala blickens immanens, och motiverar därmed Husserls 

formulering att subjektet skulle förändras radikalt om världen förintades men självt inte därigenom 

förintas. 

Ytterligare en transcendens i medvetandets immanens presenteras i Husserls diskussion om 

tidsmedvetandet, där det som i ett föregående ”nu” var absolut givet kommer att överskrida 

medvetandet i nästa ”nu”, och ingenting alltså kan hävdas äga absolut immanent förutom ett 

ögonblickskort tautologiskt ”detta”. Istället för enskilda medvetandeakter enligt schemat subjekt–

medvetandeakt–objekt visar det sig därmed att vi har att göra med en ström, ständigt flytande och 

självöverskridande, där moment kontinuerligt sammanfogas och förflyttas i relation till det påtagligt

upplevda nuet. Att medvetandet därmed till sitt väsen kontinuerligt överskrider sig självt är därmed 

uppenbart, men detta tidsliga självöverskridande har också innebörden att medvetandet inte längre 

på ett enkelt sätt kan förstås som självgenomlyst: genom att det intentionala medvetandeinnehållet 

med sin bakgrund kan återerinras, kan också blicken i denna erinran flyttas från förgrund till 

bakgrund – detta oavsett om vi har att göra med sinnesintryck eller t. ex. känslostämningar. 

Medvetandet kan alltså upptäcka någonting om sig självt, intendera och närvarandegöra någonting i

sig självt som tidigare bara varit en oreflekterad bakgrund. Emedan medvetandet alltså principiellt 

är alltigenom tillgängligt för sig självt, kan det inte sägas vara konstituerat med ett uttömmande 

självmedvetande.

Intersubjektiviteten, som i Grundproblem inte kan sägas ha avhandlats mer än antydningsvis, 

pekar mot ytterligare en form av extas genom att medvetandet i medvetandet av den andre är, så att 

säga, medvetet om ett medvetande som självt inte är det medvetande för vilket det är givet. Den 

andre kan principiellt genom empatin förstås och relateras till, och varje upplevelse för ett subjekt är

av nödvändighet en möjlig upplevelse för ett annat. Det andra subjektet kan dock aldrig 

approprieras, utan förblir av nödvändighet just annan.
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Genom att varje medvetande opererar enligt samma principer som andra medvetanden, och att 

det som är givet för ett subjekt alltså också kan ges till ett annat, konstitueras inte bara flera subjekt 

i relation till varandra, de konstituerar också världen och sig själva i relation till denna. Varje 

subjekt förstått som en ren medvetandeström förstås här som en konkret serie upplevelser och 

intentionala relationer till ett totalt rumtidsligt sammanhang i vilket den andre samtidigt har sina 

egna upplevelser. Inomvärldsliga, sinnligt givna ting är därmed desamma för varje subjekt och det 

inomvärdsliga som är givet för ett medvetande kan också vara givet för ett annat, om än inte med 

samma serie avskuggningar.

Inget av detta motsäger omedelbart den bestämning som Husserl inledningsvis ger medvetandet i 

Idéer I och Grundproblem – den enskilda cogitationens absoluta vara, liksom medvetandets 

självupptäckt som grund för varje sådan enskild cogitation, är fortfarande giltiga. Istället visas 

denna bestämnings statiskhet och ofullständighet, varför den också framförallt framstår som onödigt

artificiell. Genom att tala om det rena medvetandet som en ström snarare än frysta ögonblick av 

”dettan” och ”nun”, liksom genom att tala om hur andra jag är givna för varje enskilt jag, 

ogiltigförklaras alltså inte förståelsen av medvetandet som vare sig självsättande eller 

självmedvetet.  Istället visas att medvetandets konstitution av sig självt inte tillhandahåller en 

immanent sfär som evigt förblir vad den var. Subjektet som immanent producerar istället ständigt 

transcendenser inom sig självt, förflyttar sig, förändrar både sig självt och det som är givet för det. 

Det kan därför vara värt att poängtera karaktären av epochén som den första handling som öppnar

det fenomenologiska fältet. Husserl tycks inte förstå denna som en engångshandling genom vilken 

en permanent garanterad värld blir explikerbar som ett statiskt ”detta!”, utan som en kontinuerlig 

återupprepning genom vilken varje medvetandehandling måste skådas, förväntas och återerinras i 

en självöverskridande serie. Det finns således, tycks det, heller inte en medvetandeakt genom vilken

subjektet uttömmande sätter sig självt eller slutgiltigt konstitueras, vare sig i relation till sig självt 

eller till sin värld. Som självsättande, transcendentalt subjekt måste det istället förbli aktivt, rörligt, 

förflytta sig i den ström av medvetande som utgör dess vara. 
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