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Anmärkning

Föreliggande bok är tänkt att fungera som en allmän introduktion till 
Husserl och fenomenologin via en kommenterande närläsning av några av 
hans centrala texter. För att få full utdelning av framställningen rekom-
menderas läsaren att själv arbeta parallellt med dessa källor. Inledningen 
ger en översiktlig presentation av Husserls liv och verk. Kapitel ett fördjup-
ar bilden av hans väg från matematikens filosofi fram till fenomenologin. 
Kapitel två är en analys av hans viktigaste programmatiska essä ”Filosofi 
som sträng vetenskap”, först publicerad i tidskriften Logos 1911. Bokens 
huvuddel, som omfattar kapitel tre till sju, behandlar Cartesianska medi-
tationer, först framförda som föreläsningar i Paris 1929. Det sista kapitlet 
summerar tankarna i hans sista offentliga föredrag ”Den europeiska 
mänsklighetens kris och filosofin”, framfört i Wien 1935. I slutet av boken 
finns en förteckning över Husserls egna viktigaste verk och översättningar 
till svenska, samt ett person- och sakregister. Boken har sin upprinnelse i 
en kurs som hållits vid flera tillfällen sedan mitten av 1990-talet, först vid 
Stockholms universitet och senare vid Södertörns högskola.  

Omslagsbildens öga är från ett självporträtt av Rembrandt, en konstnär 
Husserl hade ett tryck av i sitt arbetsrum. Det är en bild av en blick som sam-
tidigt ser och avbildar sig själv. I den mörka pupillen samlas den filosofiska 
självreflektionens virvelström. 
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Inledning

Om filosofins egennamn 

Redan titeln ”En inledning till Husserls fenomenologi” vilar på ett prob-
lematiskt antagande, nämligen att en filosofisk teori på ett meningsfullt sätt 
kan presenteras som tillhörande en viss person. Att ett litterärt verk knyts 
till sin författare är ju inte något som förvånar. Det är en praktisk kon-
vention och ett lämpligt sätt att presentera ett material. När det gäller ett 
skönlitterärt verk är det självklart att visa respekt mot upphovspersonen 
genom att klart markera vem som har skrivit det, och att det inte är lit-
teratur i allmänhet. Litteraturhistorien är uppbyggd kring de egennamn 
som signerat verken. Om vi däremot ser till vetenskapen, de exakta veten-
skaperna såväl som de experimentella, så kan vi utifrån ett idéhistoriskt 
intresse rikta uppmärksamheten mot upptäckarna och skaparna av 
formler, lagbundna samband och teorier. Men när vi försöker sätta oss in i 
respektive vetenskap är upphovspersonen till sist inte det avgörande, utan 
innehållet. Det spelar ingen roll vem som har utvecklat sinusfunktionen 
eller vem som har först beskrivit kolets atomära struktur. För att förstå vad 
det går ut på söker vi oss till saken själv. 

Vilken ställning har filosofin i detta avseende? Filosofin har från början 
gjort anspråk på att representera den högsta och mest generella formen av 
kunskap. Ändå fortsätter den i hög grad att vårda den personliga signaturen. 
Förutom den formallogiska utvecklingen under de senaste hundra åren, som 
i viss mån kommit att bilda en vetenskaplig skola och tradition i sig, är 
filosofin alltjämt ofta knuten till sina upphovspersoner. Denna problematik 
ställs på sin spets när vi närmar oss Husserl. Det var nämligen hans uttalade 
dröm att äntligen ge filosofin och den filosofiska reflektionen en metod som 
skulle låta den konkurrera med de exakta vetenskaperna. Genom att själv bli 
till en ”sträng vetenskap” skulle den lägga grunden på nytt för vetenskapen 
som sådan. För Husserl representerade fenomenologin det högsta steget 
inom en tradition som pågått sedan filosofins början. Till sist var den liktydig 
med förnuft överhuvudtaget. Först genom fenomenologin var det möjligt att 
förstå hur filosofins djupaste frågeställningar, om kunskapen, varat och med-
vetandet, egentligen hängde samman. Borde då inte egennamnet ”Husserl” 
till sist falla bort till förmån för fenomenologin rätt och slätt? Frågan rör på 
djupet vid det filosofiska skrivandet och tänkandets egenart, som en strävan 
mot det mest allmänna som samtidigt är knuten till den individuella män-
niskan i hennes subjektivitet och existentiella belägenhet. I få filosofiska för-
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fattarskap framträder spänningen mellan dessa hållningar så tydligt som hos 
Husserl. Han är matematikern och logikern som tar sig an den filosofiska 
analysen som om det gällde en fråga om liv och död och själens räddning. 
Han är det universella förnuftets självutnämnde företrädare, som samtidigt 
genom sitt tänkande och skrivande ger röst åt det unika livets verklighet. 

Biografiskt om Husserl 

Husserl föddes 1859 i den lilla staden Prossnitz, i dåvarande Österrikisk-
ungerska Dubbelmonarkin (i vad som numera är Tjeckien), i en judisk 
tyghandlarfamilj.1 Han började sin utbildning i Wien och fortsatte sedan 
till Leipzig och Berlin. Huvudämnet var matematik. I Berlin studerade han 
för Karl Weierstrauss, en framstående matematiker som ägnade sig bland 
annat åt integral- och variationskalkyl. Så småningom återvände han till 
Wien där han 23 år gammal disputerade på en avhandling om just varia-
tionskalkylen. Vid denna tid valde Husserl också att konvertera från juden-
dom till protestantisk kristendom. I Wien väcktes hans bredare intresse för 
filosofi och psykologi. Bland annat besökte han Brentanos föreläsningar, 
som också åhördes av blivande filosofer som Stumpf och Meinong, liksom 
av Freud.  

Brentano var en prästutbildad katolsk filosof och psykolog som inlett sin 
karriär som Aristotelesforskare och expert på skolastiken. I dag nämns han 
för det mesta bara som en föregångare till fenomenologin, eftersom det var 
han som återupptog den skolastiska idén om medvetandets ”intentionalitet” 
som ett nyckelbegrepp för den filosofiska psykologin. Brentano var en karis-
matisk person som förvaltade sitt prästkall som fritänkande kritiker mot 
religiös dogmatism. Hans självständighet ledde slutligen till att han blev 
avstängd från sin tjänst vid universitetet. Men han kunde ändå fortsätta att ge 
undervisning under friare förhållanden. Det finns flera personliga anteck-
ningar och vittnesmål hos Husserl som förmedlar vilket starkt personligt 
intryck denne tjugo år äldre föregångare gjorde på honom. Den intensiva 
upplevelsen av ett intellektuellt kall och av filosofins historiska uppgift som 
genomströmmar Husserls arbeten härrör delvis från denna inspirerande 
förebild. 

Efter Wien flyttade Husserl till Halle, där han 1887 blev docent på en 
kortare avhandling om talbegreppet, där han förenar matematik med ett stig-
 
1 Det finns ännu ingen fullskalig biografi över Husserl. Men för en detaljerad redogörelse för hans 
liv i korta punkter, se Karl Schuhmanns Husserl-Chronic: Denk- und Lebensweg Edmund Husserls 
(Den Haag: Nijhoff, 1977). 
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ande intresse för psykologi och filosofi. Projektet vid den tiden var att under-
söka de ”psykiska akter” som ligger till grund för talbegreppet förstått som en 
förening av enskilda element. Arbetet utvidgas till hans första egna bok, Arit-
metikens filosofi (Philosophie der Arithmetik) från 1891. Om detta arbete 
skrev den samtida logikern och filosofen Gottlob Frege en berömd kritisk 
recension. Den anses ha bidragit till att Husserls senare tog avstånd från den 
så kallade ”psykologismen”, idén att logikens lagar ytterst är psykologiska 
lagar (ett tema som diskuteras mer utförligt i nästa avsnitt). Därefter arbetar 
Husserl i närmare tio år på det som skulle bli hans huvudverk, Logiska 
undersökningar (Logische Untersuchungen), som publicerades under åren 
1900– i tre band. Det är här som han själv lanserar en skarp kritik mot just 
det psykologiska perspektivet på logiken, samtidigt som han presenterar en 
ny typ av vetenskap som undersöker väsensegenskaper hos tänkandet. Det 
skulle kunna beskrivas som en logisk-filosofisk grammatik för tänkande och 
erfarenhet, eller – som han själv också kallar det – en ”formalontologi”. Den 
inledande delen, Prolegomena, innehåller hans utförliga uppgörelse med just 
psykologismen. Andra delen består av sex fristående undersökningar, som 
utforskar språk, mening, sanning, och grundläggande begrepp som helhet 
och del. I den sista undersökningen ägnar han sig uttryckligen åt kun-
skapens, erfarenhetens och medvetandets problem. Det är bland annat där 
som han inför begreppet ”intentionalitet” som en nyckelterm och utvecklar 
sitt fenomenologiska sanningsbegrepp. 

En vanlig förståelse av ”logik” idag är som ett namn på formaliserade 
resonemangsstrukturer, ett slags tänkandets grammatik eller matematik som 
ofta uttrycks i ett symbolspråk som gör det svårt att ens förstå av icke-
specialister. När Husserl skriver sina Logiska undersökningar har begrepp-
et ”logik” fortfarande en vidare betydelse som också inbegriper sådant som 
idag skulle omtalas som vetenskapsfilosofi och språkfilosofi och som även 
pekar mot medvetandefilosofi eller kognitionsvetenskap. I den sista av de sex 
undersökningarna ligger tonvikten just på frågan om medvetandet, dess 
förhållande till erfarenhet och värld, och dess inre uppbyggnad och förlopp. 
Dessa frågeställningar leder Husserl till att fördjupa sig i frågor om tid och 
tidslighet och dess relation till erfarenhet och kunskap, vilket han utvecklar i 
sina föreläsningar om det så kallade ”inre tidsmedvetandet” från 1905. Delvis 
i Brentanos anda, och parallellt med William James och Henri Bergson, 
undersöker han här tiden som levd tid eller medvetandeström. Dessa före-
läsningar redigerades senare av Husserls assistenter Edith Stein och Martin 
Heidegger och publicerades tillsammans med annat material 1928 som 
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boken Till det inre tidsmedvetandets fenomenologi (Zur Phänomenologie des 
inneren Zeitbewusstseins).  

Analyserna av tidsmedvetandet växte fram efter vad som förefaller ha 
varit en personlig existentiell kris som följde på Logiska undersökningar. I 
samband med att Husserl finner en delvis ny riktning formulerar han 
tanken på den så kallade ”fenomenologiska reduktionen”, en tanke-opera-
tion som handlar om att sätta all realitet inom parentes för att bara foku-
sera på mening (som vi också återkommer till mer i detalj framöver). 
Denna vändning innebär att han rör sig ännu närmare den tyska idea-
lismen och transcendentalfilosofin samtidigt som den bidrar till ge feno-
menologins dess särpräglade existentiella patos. En brytpunkt utgör den 
korta föreläsningsserien Fenomenologins idé (Die Idee der Phänomenologie) 
som hålls 1907 men som publiceras först postumt inom samlingsutgåvan. I 
Logiska undersökningar hade han infört begreppet ”fenomenologi” som ett 
namn bland flera för beskrivningarna av kunskapens formella struktur och 
förutsättningar, men det är först i denna föreläsningsserie som han pre-
senterar sin egen filosofi som just ”fenomenologi”. Det är också här som 
han för första gången lyfter fram den ”fenomenologiska reduktionen” som 
det steg som ska öppna vägen till detta nya undersökningsfält. 

Som en bekräftelse på den nya säkerhet Husserl nått i och med denna 
fenomenologiska vändning står den programmatiska uppsatsen ”Filosofi 
som sträng vetenskap” (Philosophie als strenge Wissenschaft), som han låter 
trycka i det första numret av tidskriften Logos 1911. Där uppträder han inte 
bara som logiker, språk- och medvetandefilosof, utan även som kulturfilosof 
som uttalar sig om den vetenskapliga kulturens inre oro och hot, i polemik 
mot både naturalism och historicism. Hans andra stora arbete vid sidan av 
Logiska undersökningar är det verk som han publicerar 1913, under den om-
ständliga titeln Idéer för en ren fenomenologi och en fenomenologisk filosofi, 
ofta bara förkortad Idéer (Ideen zur einer reinen Phänomenologie und phäno-
menologischen Philosophie, eller Ideen). Redan 1901 hade Husserl flyttat från 
Halle till Göttingen, där han samlade omkring sig en krets unga begåvade 
filosofer och fenomenologiska forskare. När Idéer trycks är det som det första 
numret av den av honom grundade årsboken Jahrbuch für Philosophie und 
phänomenologische Forschung, i vilken även Heidegger så småningom skulle 
publicera Vara och tid fjorton år senare. 

Från 1916 flyttar han över sin verksamhet till Freiburg i södra Tyskland, 
där han förblir fram till sin död 1938. Det är där som han och Heidegger för 
första gången kommer i personlig kontakt med varandra. Heidegger var då 
redan en disputerad forskare, som på egen hand upptäckt och fascinerats av 
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Husserls arbete. Husserl utser honom snart till sin förste assistent och så 
småningom också till sin efterföljare på professuren. Mycket finns att säga 
om deras relation och deras inflytande på varandra. Det är en av dessa episka 
parbildningar, som Platon och Aristoteles och Russell och Wittgenstein, som 
förenar närhet och rivalitet, och i Husserls fall så småningom även personlig 
besvikelse, såväl filosofiskt som mänskligt. 

De första tio åren i Freiburg innebar för Husserl föreläsande och arbete på 
den väldiga och växande manuskriptsamling som han så småningom skulle 
lämna efter sig. Med undantag av enstaka tidskriftsartiklar och en essä i 
Encyklopedia Britannica om fenomenologi 1927 publicerar han ingenting 
förrän han i slutet av tjugotalet återkommer med två viktiga verk, dels 
föreläsningarna om tidsmedvetandet, dels Formal och transcendental logik 
(Formale und Transzendentale Logik), som återknyter till Logiska undersök-
ningar. Viktiga tilldragelser under denna tid, som också visar hur hans arbete 
börjar vinna internationell ryktbarhet, är föreläsningar som han håller i 
London 1922 och framför allt den föreläsningsserie som han ger i Paris 1929. 
Den senare översätts till franska av Emanuel Levinas och Gabrielle Peiffer 
som Méditations cartésiennes 1931, och utges senare postumt på tyska som 
Cartesianische Meditationen 1950. Under 1935 föreläser han i Wien och 
Prag, där han utvecklar den kulturfilosofiska sidan av fenomenologin som 
skisserats redan i ”Filosofi som sträng vetenskap”. Detta material publiceras 
året efter som De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala 
fenomenologin (Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzen-
dentale Phänomenologie, ofta förkortad bara som Krisis). En utvidgad version 
utkommer postumt i samlingsutgåvan 1954. Från denna sista tid finns också 
en tjugosidig artikel om ”Geometrins ursprung”, som senare skulle komma 
att få en stor betydelse för utvecklingen av fenomenologin, särskilt i 
Frankrike där den översattes och publicerades tillsamanns med en två-
hundrasidig kommentar av Jacques Derrida 1962.2 

Efter att redan som ung ha konverterat till protestantisk kristendom hade 
Husserl inte några konfessionella band till sin judiska bakgrund. Men 1933 
innebar denna härkomst att han drabbades av de nazistiska raslagarna och 
gradvis utestängdes från universitetet och från deltagande i det tyska akade-
miska livet. Det fanns vänner och familj som försökte få honom att ge sig av, 
till England eller USA. Men han kände sig för gammal för att flytta och börja 
om på nytt och tvingades under sina sista år att uthärda hot, förödmjukelser 

2 Jacques Derrida, Husserl et L’Origine de la géometrie (Paris: PUF, 1962), på svenska i min över-
sättning som Husserls och geometrins ursprung (Stockholm: Thales, 1991). 
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och förlusten av många tidigare vänner och kolleger som tystnade och vände 
sig bort. Efter hans död våren 1938 befann sig även hans omfattande 
manuskriptsamling i fara. På initiativ av en ung franciskanermunk Van 
Breda fördes de till Leuven i Belgien under äventyrliga omständigheter, där 
så småningom Husserl-arkivet upprättades. Utan denna insats hade mot-
tagandet och efterverkan av hans arbete sett annorlunda ut. Arkivet rymmer 
en stor mängd manuskript som fortfarande är under utgivning inom sam-
lingsutgåvan Husserliana, som hittills publicerat fyrtiotvå band av Husserls 
Gesammelte Werke. Därtill finns två serier med arbetsdokument, samt en 
omfattande brevväxling i tio band. Det faktum att Husserl skrev i princip 
oavbrutet under hela sin levnad och att den väldiga kvarlåtenskapen kunde 
räddas har gjort att bilden av hans bidrag till filosofin fortsatt att utvecklas 
och förändras långt efter hans död in på tvåtusentalet. Idag finns alltjämt en 
livaktig forskning kring hans arbete, en särskilt tidskrift Husserl Studies, och 
en växande sekundärlitteratur med flera nya titlar varje år. 

Att beskriva Husserls inverkan på den fortsatta filosofin låter sig inte göra 
i det lilla formatet.3 Vid sidan av Russell, Frege och Bergson hör han till de 
filosofiska pionjärer som satte agendan för nittonhundratalets filosofi. 
Liksom Frege och Russell kom att lägga grunden för det som blev den ”ana-
lytiska” filosofin så är Husserl den enskilt viktigaste impulsen till den feno-
menologiska filosofin, och därmed en grundpelare i det mer amorfa fält som 
omtalas som ”kontinental filosofi”. Liksom mycket av det som görs inom 
analytisk filosofi idag inte har mycket att göra med Frege eller Russells ur-
sprungliga arbeten, så finns inom den kontinentala filosofin mycket som är 
främmande och rentav motsatt det Husserl eftersträvade. Redan inom den 
första generationen fenomenologer och bland Husserls egna elever fanns 
olika uppfattningar om hur hans ansatser skulle tolkas och föras vidare. 
Motsättningarna kunde vara hårda, mellan de mer logiskt-analytiskt orien-
 
3 Det klassiska arbetet om den fenomenologiska rörelsen, dess upprinnelse och fortsättning är 
Herbert Spiegelbergs The phenomenological Movement i två band Haag: Nijhoff, 1960), som också 
finns i en samlad reviderad nyutgåva från 1982. Ett ambitiöst men lite spretigt försök att skildra 
Husserls efterverkan framför allt i relation till fransk filosofi och dekonstruktion är Robert Denoon 
Cummings fyrbandsverk Phenomenology and Deconstruction I–IV (Chicago: University of Chicago 
Press, 1991–2001). För en diskussion av dess två första delar, se min recension i Lychnos (1993), ss. 
242–244. Ett försök att teckna fenomenologins mottagande i Sverige som bitvis förlorar sig i 
onödiga detaljer men som ändå ger viktiga pusselbitar till förståelsen av den moderna svenska 
filosofihistorien, se Jan Bengtssons Den fenomenologiska rörelsen i Sverige: mottagande och 
inflytande 1900–1968 (Göteborg: Daidalos, 1991), också den recenserad av mig i Filosofisk tidskrift 
2 (1992), ss. 36–39. För en aktuell kollektivt författad översikt av fenomenologins historia med 
tonvikt på centrala gestalter och teman, se den av Dan Zahavi redigerade The Oxford Handbook of 
the History of Phenomenology (Oxford: Oxford UP, 2018).  
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terade fenomenologerna och de som, likt Heidegger, ville ta metoden i en 
existens-ontologisk och historisk-kritisk riktning, bara för att nämna några 
av de många skiljelinjer som uppträdde redan under Husserls levnad.  

En filosofis inverkan består såväl av de nya tankemöjligheter som den 
öppnar som av de kritiska avvikelser som den motiverar. Bland de som tog så 
djupt intryck av Husserl att deras eget tänkande är svårt att förstå utan en 
kännedom om fenomenologin, kan särskilt nämnas Max Scheler, Edith 
Stein, Martin Heidegger, Alfred Schütz, Jean-Paul Sartre, Simone de Beau-
voir, Emanuel Levinas, Eugen Fink, Jan Patocka, Maurice Merleau-Ponty, 
Paul Ricoeur och Jacques Derrida, för att nu lyfta fram de kanske mest 
namnkunniga i de närmsta efterföljande generationerna som alla i sin tur 
gjort egna betydande insatser med en bred återverkan på den fortsatta 
filosofin. Bakom deras insatser går det att ana Husserls ursprunliga inspira-
tion i ordets egentliga betydelse av in-spiro, som andning och liv. Det handlar 
om en vilja att förstå subjektiviteten och dess plats i naturen. Det handlar om 
en övertygelse att filosofin på nytt kan bli en levande och samlande andlig-
intellektuell kraft i en tid som präglas av specialvetenskapernas och teknikens 
genomslag i den mänskliga livsvärlden. Men det handlar också om en 
kompromisslöshet i tanken, en beredskap att alltid ta ett steg till genom att 
förvandla en given erfarenhet till föremål för nya variationer för att låta den 
vittna om tänkandets egen undflyende grund. 

Att läsa Husserl 

Att på ett allmänt plan greppa grunddragen i Husserls tänkande – hans 
ursprungliga intressen, utveckling och bärande motiv – är inte så svårt. Att 
verkligen läsa honom själv är däremot något helt annat. Det kräver tid och 
tålamod att komma in i dessa texter. Språket är ofta tungt, med långa 
invecklade meningar och med en ibland egen användning av traditionella 
filosofiska begrepp och därtill terminologiska nyskapelser. Framför allt 
handlar det om att hitta fram till den punkt från vilken texten talar, som är 
en djup och systematisk självreflexivitet. Den som har någon erfarenhet av 
att läsa Kant eller andra texter från den tyska idealismen kommer att ha ett 
stort försprång, eftersom Husserls filosofiska prosa är framvuxen ur denna 
tradition. Den som inte har läst dessa slags texter tidigare får räkna med att 
arbeta hårt i början för att komma in i den husserlska prosans säregna stil 
och ton. Husserl går inte att läsa snabbt. Tre till fyra sidor per timme 
brukar vara en lämplig ambition i början för den som försöker ta sig in i 
texten. Det gäller oavsett om de läses i original eller i översättning. 



REDUKTION OCH REFLEKTION 

16 

Engelska översättningar är inte att rekommendera som alternativ till de 
svenska, som överlag håller hög kvalitet.  

Det finns ingen enkel genväg eller universalmetod för att komma in i 
Husserls filosofiska universum. Men när väl mönstren klarnar och de grund-
läggande idéerna framträder så ska den tålmodiga läsaren finna att där finns 
en djup inre systematik och konsekvens i det som skenbart först kan te sig 
både ogenomträngligt och osammanhängande. Husserl är en konsistent 
tänkare, som arbetar sig runt några centrala frågeställningar, ibland genom 
att gå omvägar och göra utvikningar, men han kommer hela tiden tillbaka till 
sina ledande grundfrågor. Vad som bl är förvirrande i början är att han 
ibland använder olika ord för att beteckna samma sak, som exempelvis 
noema och cogitatum, som båda används för att hänvisa till det som också 
omnämns som ”intentionalt objekt”. I denna introduktion uppmärksammas 
dessa överlappningar i samband med att de aktuella begreppen presenteras. 
För vissa av dessa terminologiska frågor kan förhoppningsvis sakregistret på 
slutet vara behjälpligt. Det som gjorde Husserl så betydelsefull för de som 
samlades omkring honom och som fann en vägledning i hans texter är hans 
ihärdighet och allvar i tron på den filosofiska reflektionens förmåga att 
verkligen komma till grunden. Genom att inte bara tänka över ett problem 
utan att också låta den tänkta tanken själv i sin tur bli ett tema i en själv-
reflexiv rörelse, visar han hur en tidigare förståelse kan växa och mogna.  

Husserl levde den filosofiska reflektionen och det filosofiska skrivandet, 
som ett kall som aldrig lämnade honom, inte heller under svåra omständig-
heter. Det finns hos honom en sällsynt tillit och hängivenhet till det abstrakta 
tänkandet som gör att hans ibland torra och detaljerade utredningar av det 
ena eller andra begreppsliga problemet hela tiden besjälas av ett filosofiskt 
patos. För den som i sin egen läsning hittar fram till denna källåder finns här 
fortfarande mycket att lära.  
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KAPITEL 1

Husserls väg till fenomenologin

Början i matematiken 

Husserl började sin bana inom matematiken, där han disputerade på en 
avhandling om variationskalkylen. Hans två efterföljande skrifter, som 
kom till efter att han vänt sitt intresse mot psykologi, logik och filosofi, 
utgår fortfarande från detta område. Det gäller såväl uppsatsen ”Om tal-
begreppet” från 1887 som Aritmetikens filosofi från 1891. Dessa tidiga 
arbeten hör till en lite dunkel inledningsfas av fenomenologin som sällan 
tillerkänns en plats i dess egentliga historia. Först i och med Logiska 
Undersökningar 1901 anses fenomenologin ta sin egentliga början. Först 
där finns en utvecklad teori om väsensskådande, om medvetandets inten-
tionalitet och en tydlig distinktion mellan psykologi och fenomenologi. 
Likväl är det klokt att stanna upp en stund vid de frågor som för Husserls 
del först fick sin form utifrån matematiken.  

Matematik kan ju ses som ett reglerat tankesystem, en mental teknik som 
utförs med hjälp av strikt definierade symboler. Skickligheten består upp till 
en viss nivå i att handskas med dessa symboler och utvinna de konsekvenser 
som systemets grundregler på deduktivt manér tillhandahåller. För att be-
driva vanlig matematik på ett effektivt sätt krävs egentligen inte någon 
speciell reflektion över symbolernas eller operationernas djupare innebörd. 
Det är ingen tillfällighet att det är just matematik och logik som bland alla 
mänskliga intellektuella förmågor lämpat sig särskilt väl för att omsättas i 
maskiner. Husserls kontakt med matematiken sammanföll med den formella 
logikens blomstringstid, bland annat i Freges arbeten. Det var ett projekt som 
föddes ur försöket att finna ett formellt logiskt språk för beskriva matema-
tiken och det matematiska tänkandet och för att kunna formulera mate-
matiska bevis. Freges Begreppsskrift (1879) var ett utkast till en sådan logisk 
beskrivning av matematiken, i första hand aritmetiken, genom en entydigt 
bestämd symbolisk syntax. Bland Husserls samtida fanns också den itali-
enske matematikern och logikern Peano, som utarbetade en axiomatisering 
av aritmetiken. 

Husserls förhållande till denna så kallade ”logicistiska” inriktning är tve-
eggad. Å ena sidan kan man läsa hans aritmetikfilosofi som ett försök i sam-
ma anda, nämligen att finna ett ursprungligare uttryck för matematiska 
grundbegrepp, som exempelvis talet. Detta sökande leder honom att utveckla 
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en logisk terminologi som bygger på elementära begrepp som helhet, mängd 
och del, och deras inbördes förhållande. Till skillnad från hos Frege visar han 
ingen ambition att utveckla en ny notation eller något tekniskt symbolspråk. 
Inte heller handlar det om att ge det matematiska tänkandet en entydig 
axiomatisk deduktiv form. Men likväl siktar också han mot en djupare 
förståelse och formulering av det matematiska tänkandet och den mate-
matiska erfarenheten. Skillnaderna mellan de båda projekten kan därför på 
ett plan te sig obefintlig. Dess fortsatta konsekvenser är dock i själva verket 
avgörande, inte bara för förhållandet mellan Frege och Husserl, utan för de 
filosofiska skolbildningar som de skulle komma att grunda. Medan logic-
ismens formaliserade och axiomatiskt inriktade projekt låter den kapa 
banden till psykologin och medvetandefilosofin och peka i riktning mot 
artificiella språk (och mot vad som skulle bli datalogin), så rör sig Husserls 
ansats snarare i riktning mot just psykologi, subjektivitetsteori och medvet-
andefilosofi. 

I ”Talbegreppet” och i Aritmetikens filosofi tycks distinktionen mellan en 
logisk och en psykologisk analys inte ha bekymrat Husserl. Målsättningen 
där sägs vara att ge en filosofisk grundläggning av talet såsom det grund-
läggande begreppet inom aritmetiken, vilken i sin tur ligger till grund för 
geometrin. Undersökningens hjälpmedel hämtas från psykologin, till vilken 
analysen sägs höra. De förlopp han intresserar sig för är bland annat skap-
andet av mångfald genom ”förbindande”, vilket beskrivs som en elementär 
psykisk abstraktionsprocess. Resultatet presenterar han som en ”psykologisk 
karaktäristik” av mångfalden. Uppsatsen kritiserar explicit bland annat den 
teori om det geometriska rummet som under samma tid hade utvecklats av 
Helmholz och Riemann. Denna teori var en del av den utvidgning av den 
euklidiska geometrin som många då intresserade sig för, och som pekade 
mot ett strikt matematiskt, symboliskt bestämt rumsbegrepp som alltså hade 
släppt alla anspråk på att vara representerbart i åskådning eller evidens.  

Denna utvidgning av den matematiskt-geometriska begreppsapparaten 
innebar att nya horisonter öppnades för beräkningar och beräkningsmo-
deller. Men det skedde på bekostnad av en viss begriplighet som förutsätter 
att den symboliska representationen grundar sig just på det slags åskådlighet 
eller intuitiv insikt som finns i euklidisk geometri. Mot en sådan formell ut-
vidgning av matematiken ville Husserl ställa en reflektion som kan systema-
tisera de åskådningar som han menar ligger till grund för det matematiska 
tänkandet i såväl dess vardagligt-praktiska som i dess analytiskt-vetenskap-
liga form. Den utveckling som representeras av Frege, Peano och Russell 
bland andra och som övertogs av Hilbert, och som siktar till att systematisera 
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den logiska och metamatematiska vokabulären inom ramen för en full-
ständig axiomatik, går i en annan riktning. Det skulle kunna beskrivas med 
följande metafor: medan de senare har en teleologisk inriktning, som tar sikte 
mot en samlande begreppslig behärskning av hela matematikens domän, så 
pekar Husserl redan här i en mer genealogisk-arkeologisk inriktning, som vill 
lokalisera och följa det matematiskt-logiska tänkandet tillbaka till dess 
urelement och framväxt. 

Därmed uppstår en intrikat situation i fråga om förhållandet mellan filo-
sofi och psykologi i Husserls fall. Endast genom att systematiskt utforska vårt 
eget matematiskt-logiska tänkande kan vi bli klara över dess inre samman-
hang och underliggande förutsättningar. Vägen fram till denna klara åskåd-
lighet går dock via en introspektiv psykologisk reflektion. Det psykologiska 
och det filosofiska sammanflätas därmed i så hög grad i denna filosofiska 
ursprungssträvan att de till sist blir svåra att ens skilja åt. 

Freges kritik av Husserl 

Det var denna brist på en tydlig distinktion mellan en psykologisk och en 
filosofisk undersökning som Gottlob Frege gjorde till utgångspunkt för sin 
berömda kritik mot Husserls aritmetikstudie. I en recension tryckt några år 
efter att boken kom ut går han till principiellt angrepp mot vad han ser 
som den matematiska och logiska filosofins förfall till blott psykologi.4 
Artikeln är en noggrann genomgång av Husserls argument, vars detaljer 
inte kan behandlas här. Den principiella poängen låter sig dock ganska lätt 
sammanfattas. Frege menar nämligen att det grundläggande misstag som 
Husserl och hans gelikar begår när de talar om logiken är att de samman-
blandar ”föreställningar” med ”sakerna själva”. Den psykologiska analysen 
intresserar sig för hur de logiska begreppen och operationerna uppträder 
och bearbetas som föreställningar i medvetandet, och den förblir därför 
oförmögen att nå fram till logikens egentliga objekt. Föreställningar är pri-
vata och psykiska, medan logiska samband är objektiva och tillgängliga för 
alla. Vad dessa ”psykologister” ägnar sig åt, säger Frege, är ord, meningar 
och föreställningar, medan matematikerna och logikerna sysslar med sak-

4 Freges recension publicerades i Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik 103 (1894), ss. 
313–332. Den finns i engelsk översättning i Elliston & McCormick (eds.), Husserl. Expositions and 
Appraisals (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1977), ss. 314–324. För en utförligare 
diskussion av förhållandet mellan Husserl och Frege, som också knyter det till Derridas senare 
kritik, se min ”Seeing Meaning: Frege and Derrida on Ideality and the Limits of Husserlian 
Intuitionism”, i Husserl Studies Vol 27/1 (2011), ss. 63–83.  
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erna själva, nämligen de ideala sanna sammanhangen. Medan Husserl vill 
tränga bakom symbolisk representation med hjälp av en omedelbar åskåd-
ning av talets fenomen, så menar Frege att skillnaden mellan symbolisk och 
reell representation inte är en väsensskillnad, utan bara två sätt att referera 
till samma sak, nämligen ”begreppet” eller ”tanken”. Eftersom talen är 
objektiva fenomen så måste den yttersta förståelsen av dem lämna den 
psykologiska betraktelsen och söka sig mot talet självt. 

Det är en mycket intressant diskussion som presenteras i Freges artikel, 
eftersom den handlar om själva idén om vad en matematikens filosofi bör 
syssla med. Hur drabbar då denna kritik Husserls projekt? Skjuter den 
bredvid målet eller träffar den kärnan? Rör den vid en distinktion som 
Husserl i själva verket också hade beaktat och erkänt, men som han bara 
hade uttryckt på ett otillfredsställande sätt? Det är ingen lätt fråga att ta ställ-
ning till. Diskussionen har pågått ända sedan dess. 

Skälet till oklarheten är att vad Husserls menade med psykologi och 
psykologisk analys vid denna tidpunkt faktiskt inte var helt tydligt. Men i 
själva verket låg det inte så långt ifrån att uppfylla åtminstone de preliminära 
krav som Frege ställde. ”Psykologi” var för Husserl till att börja med inte en 
undersökning av det subjektiva i meningen något privat till skillnad från det 
objektiva som något offentligt och gemensamt. Husserl deskriptiva psyko-
logiska analys var också tänkt som en undersökning av generella strukturer 
som han menade var objektivt giltiga för alla. Att metoden var introspektion 
motsäger inte detta. Alla analytiska vetenskaper bygger på ett slags intro-
spektion, ett undersökande av väsensenliga företeelser och lagbundenheter i 
tanken. Det var alltså inte fråga om att försvara något slags subjektivism 
inom matematiken. Också för Husserl handlade det redan från början om att 
nå ”sakerna själva”, vilket också senare skulle komma att bli hans ledord. 

Nästa fråga gällde huruvida denna filosofiska begrundan skulle se det som 
sin uppgift att undersöka talen och aritmetiken själv, eller bara deras repre-
sentation eller föreställning i den mänskliga tanken. Vad innebär det på ett 
område som matematikens och logikens filosofi att gå till sakerna själva? Var 
finns dessa saker själva? Hur får vi tillgång till dem? Alla inser snabbt att 
matematikens och logikens förhållanden och sanningar inte finns att avläsa 
eller upptäcka någonstans i naturen. De är ideala lagbundenheter som måste 
upptäckas och verifieras av det matematiska tänkandet självt. Att söka 
sakerna själva på detta område innebär alltså att rikta sig mot det ideala och 
tankemässiga självt. För Husserl betydde det att undersöka de elementära 
tankemässiga föremål och operationer som kan sägas ligga till grund för det 
mer komplexa och symboliskt representerbara matematiska tänkandet. Han 
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menade sig åtminstone delvis ha svarat mot det som också Frege efterlyste i 
sin recension, fast via en annan väg. 

Nyckelbegreppet i denna diskussion från Husserls sida är ett begrepp som 
vi kommer att få anledning att återkomma till framöver, nämligen ”åskåd-
ning”, tyskans Anschauung, som till engelska ofta översätts med det något 
missvisande intuition. Det var genom en fördjupad åskådning och åskådlighet 
som den filosofiska grundläggningen skulle gestaltas. Det som i den komplexa 
och symboliska representationen inte var genomskinligt skulle med hjälp av en 
återaktiverande inblick i elementära tankestrukturer återskänkas sin åskåd-
lighet, och därmed nå sin filosofiska begrundan. I detta avseende var psykologi 
för Husserls redan från början något mer än studier av det mänskliga psyket. 
Det handlade snarare om en introspektiv metod för att kartlägga ideala 
tankestrukturer och deras ursprung i tänkandet. 

Fenomenologin och kritiken av psykologismen 

Om vi tar med oss den ovan skisserade användningen av psykologi och 
psykologisk metod, så är vi bättre rustade för att förstå den på ytan för-
bryllande användningen av begreppet i nästa stora verk, Logiska under-
sökningar. Tio år efter den psykologiskt-deskriptiva studien av aritmetiken 
publicerar Husserl detta nästan tusensidigt verk i tre band, där det första 
bandet huvudsakligen ägnar sig åt att gissla en farsot som han menar brett 
ut sig inom logiken, nämligen ”psykologismen”. Den definieras här i Freges 
anda som just tron att man kan ta psykologin eller någon annan empirisk 
vetenskap som utgångspunkt för att förstå logiken. Följande band inleds 
med att presentera hans egen nya metod – fenomenologin – som ska åstad-
komma vad ingen annan logik hittills har lyckats med, nämligen att 
genomlysa tänkandets och vetandets grundläggande struktur och gram-
matik. Vad är då denna fenomenologi? Jo, säger Husserl: ett slags erfaren-
hetsvetenskap och en ”psykologi”. Påståendet kan först te sig som en mot-
sägelse. Hur kan en och samma bok förkasta psykologismen och använda 
sig av psykologin? Om vi emellertid accepterar den preliminära tolkningen 
ovan så går det som sagt ändå att förstå vad det är han gör i detta feno-
menologins portalverk och hur han trots allt menar sig kunna förena 
filosofi och psykologi i en mer kvalificerad mening.  

I ett avseende står Husserl kvar i den position han försvarat redan tidi-
gare, nämligen att en filosofisk begrundning av ett visst vetande-område (och 
i det här fallet vetandet som sådant) måste ske i form av deskriptiva analyser 
av de elementära tankeoperation som ligger till grund för vetandets mer 
utvecklade och komplexa resultat. Dessa analyser beskrivs nu som fenome-
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nologiska, och inte i första hand som psykologiska. Under förutsättning att 
psykologi förstås på ett fenomenologiskt sätt så går det likväl att också 
beteckna dem som psykologiska i en kvalificerad mening. Det är just denna 
mening som ska utkristalliseras med hjälp av den parallella kritik mot den 
oegentligare formen av filosofisk psykologi som går under benäm-
ningen ”psykologism”.  

Vad är då psykologism i denna negativa mening? I korthet skulle den 
kunna sammanfattas på följande sätt: pyskologismen är detsamma som tron 
att det logiska tänkadet kan förklaras utifrån studier av det mänskliga psykets 
sätt att fungera. Det är tanken att logikens lagar – exempelvis motsägelse-
lagen – ytterst kan föras tillbaka på strukturen och funktionen hos den 
mänskliga själsmekanismen. Psykologismen är med andra ord den inställ-
ning som menar att logikens idealitet i sista hand bottnar i en viss psykisk 
konstitution, som är specifik för människosläktet. Vad psykologismen enligt 
Husserl därmed inte respekterar är det faktum att logikens lagar är mer än 
faktiska lagar bland andra lagbundenheter som vi kan observera runtom-
kring oss. Logikens lagar, menar Husserl, är inte lagar som vi kommer fram 
till genom induktion, de låter sig inte avläsas i naturen eller hjärnan. Det är 
inte lagar som vi behöver erfarenhetsstöd för att bli säkra på. Logiska 
principer ökar inte i trovärdighet ju fler exempel vi stöter på som tycks 
bekräfta deras sanningshalt. Logiska lagar är ideala lagar, vars sanning vi 
inser genom att tänka igenom dem just såsom ideala och väsensmässiga 
företeelser, inte genom empiriska psykologiska studier av tänkandet.  

På ett plan kan man se Husserls argument mot psykologismen som en 
parallell till det klassiska argumentet mot den radikala skepticismen, det 
argument som säger att man inte kan tvivla på allt, eftersom man till sist inte 
kan tvivla på sitt eget tvivel. Det vill säga, det finns alltid en kärna i varje 
skeptisk och relativistisk argumentation där den tvivlande och relativiserande 
måste ta hänsyn till sin egen verksamhet. På samma sätt menar Husserl kan 
man inte betrakta de logiska lagarna som bara en instans av ett empiriskt 
vetande-fält, för detta empiriska vetande måste i slutändan förutsätta just dessa 
logiska lagar. Med en kantiansk terminologi – som Husserl inte använder sig 
av vid denna tid, men som han senare kommer att ta i bruk alltmer – kan vi 
säga att logikens grundläggande lagar hör till den ”transcendentala” ord-
ningen, det vill säga till det som utgör möjlighetesbetingelse för att den 
faktiska ordningen ska ha den struktur den faktiskt har. Logiken kan inte 
härledas ur den faktiska ordningen, eftersom den alltid redan står som en 
given förutsättning så fort ett utforskande av denna ordning försöker arti-
kulera sig självt. 
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Psykologismen, så som Husserl går emot den i Logiska undersökningar, är 
alltså ett annat ord för ett ”naturaliserande” av det som inte tillhör den natur-
liga ordningen. Det är en oförmåga att se det idealas idealitet, och därmed att 
just se logiken för vad den är i sig själv. Att gå till sakerna själva när det gäller 
logiken måste innebära att uppsöka och undersöka det ideala, inte det 
faktiska. 

Om de fenomenologiska analyser av logiken som bedrivs i Logiska under-
sökningar är psykologiska så är det alltså inte psykologi i någon empirisk 
psykologisk mening, utan en introspektiv undersökning av de ideala struk-
turer som förutsätts och realiseras i varje tanke- och kunskapsakt. Med den-
na definition av psykologi och av psykologism skulle det gå att hävda att 
Husserl i själva verket aldrig var psykologist i Freges mening, men att han 
däremot i de tidigare arbetena var oklar angående en central distinktion. 

Striden om psykologismen mellan tyska logiker runt förförra sekelslutet 
kan förefalla som en ganska obskyr angelägenhet idag. Men vikten av denna 
debatt för att förstå vad fenomenologin var och hur den utvecklades kan inte 
nog betonas. Från att först ha uppträtt som en polemik om synen på logik 
och idealitet så växer den hos Husserls till en premiss för att ställa hela den 
samtida filosofin i kritisk belysning. Den naturalisering av det ideala som 
psykologismen inom logiken implicerar ser han i sina fortsatta arbeten som 
symptomatisk för en naturalisering av medvetande, tänkande och kunskap 
överhuvudtaget. Naturvetenskapernas oerhörda framsteg under arton-
hundratalet hade resulterat i ett naturalistiskt övermod, som nu menade sig 
även kunna omfatta den mänskliga subjektiviteten som sådan, och därmed 
även all kulturbildning. I detta läge behövs filosofin inte bara bara för att 
säkra det idealas idealitet inom logiken, utan också som en högre form av 
kulturell självbesinning som kan se subjektivitetens plats och roll mot 
bakgrund av en bredare metafysisk horsont. På samma sätt som logiken inte 
på något klargörande sätt kan härledas från en naturlig ordning, utan i stället 
måste utforskas med hjälp av en begreppsliggörande åskådning av dess 
väsensstruktur, dvs fenomenologisk analys, så kommer Husserl – som vi 
strax ska se – att framhålla att det subjektiva i allmänhet inte kan förstås blott 
som en naturlig företeelse bland andra i den större naturliga ordningen, utan 
att det måste artikuleras på sina egna villkor. Ett annat sätt att uttrycka detta 
är: vi kan inte ta naturen till utgångspunkt för att förstå hur kunskap om 
naturen är möjlig, ty det kan bara förstås genom en granskning av kunskapen 
som sådan.  

Som vi strax ska se i läsningen av hans första stora programmatiska 
essä ”Filosofi som sträng vetenskap”, skriven tio år efter Logiska undersök-
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ningar, så omfattar även denna kritik av psykologism/naturalismen ett visst 
sätt att använda sig av historien. Lika lite, menar Husserl, som vi kan ta 
naturen till utgångspunkt för att förstå subjektivitetens fenomen, lika lite kan 
vi ta historien om olika former av vetande och världsåskådningar som 
utgångspunkt för att förstå oss själva. Visst är historien en hjälp och en väg-
ledning, men vi kan inte ta den som en given utgångspunkt, för då hamnar vi 
på nytt i relativism, eftersom varje period och varje åskådning i ett historiskt 
perspektiv är utbytbar mot varje annan. Också här måste vi styras av ett ideal 
om fullständig genomskinlighet och överblick, med hjälp av en fenomeno-
logisk åskådning och åskådliggörande av fundamentala strukturer, de må 
gälla logisk eller världslig erfarenhet. 

Bortom de olika distinktionerna och aspekterna av Husserls kritik av 
psykologismen som en logikens filosofi är det därför viktigt att verkligen få 
ett grepp om vad det är som står på spel i denna diskussion, som skulle 
återkomma genom så mycket av Husserls senare tänkande. Vid en empirisk-
psykologisk undersökning av logiken uppfattas psyket som en organism 
bland andra organismer, som råkar ha egenheten att tänka i termer av mot-
sägelselagen. Detta sätt att tänka uppfattas då som ytterst grundat i en speci-
fik psykofysisk konstitution. Det kan studeras statistiskt, som benägenheten 
att följa detta mönster, men det kan också sökas djupare i själva organismen 
för att utröna den biologiska grunden för tänkandet, liksom det går att upp-
ställa evolutionsteoretiska hypoteser för att förklara att just detta sätt att 
tänka kommit att segra över andra. Detta skulle vara en psykologistisk håll-
ning enligt Husserl, och den kan använda sig av såväl externa experimentella 
som av introspektiva metoder. Det vill säga den innebär inte nödvändigtvis 
ett åsidosättande av det mentala i meningen av det subjektiva och perspek-
tivartade. 

Alternativet för Husserl är en fenomenologisk (filosofisk-psykologisk) 
undersökning. Också en sådan hållning förnekar att matematikens och 
logikens föremål, begrepp och sanningar finns någon annanstans, i någon 
utomomvärldslig rymd, eller att de skulle äga en objektivitet som liknar de 
världsliga föremålens objektivitet. På samma sätt som psykologisten skulle 
den hävda att dessa företeelser endast finns i den mån de realiseras i tänk-
andet. Men därmed går den inte så långt som att säga att de är faktiska ele-
ment i medvetandet, eller bara generaliseringar av ett visst sätt att tänka och 
bete sig. För till dessa företeelsers sätt att vara hör tvärtom att de inte är fak-
tiska, utan ideala. Men det ideala i denna mening står inte i strid med att de 
realiseras, det vill säga att de får sin mening och sin verklighet i och genom 
det abstrakta mänskliga tänkandet. Den fenomenologiska analysen analy-
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serar dem för vad de är, nämligen just som ideala, objektiva, för alla giltiga 
och universellt bindande normer för tänkande och kunskap. Att gå till 
sakerna själva, som Husserl gjorde till valspråket för sin nya vetenskap, inne-
bär i det här fallet att åskådliggöra det ideala just såsom idealt och på samma 
gång såsom förverkligat i mänskliga medvetandeprocesser. 

Den åskådning som för Husserl är så central är svår att formulera på ett 
enkelt entydigt sätt, eftersom den hänger samman med en bredare föreställ-
ning om filosofi och filosofisk analys och relationen mellan subjekt och 
objekt. Vi kommer som sagt få tillfälle att noggrannare titta på detta åskåd-
ningsbegrepp i relation till hans kunskapsteori. Framför allt kommer vi få 
anledning att diskutera det i termer av vad det innebär att se idealiteter eller 
väsen. Medan den empiriska psykologin endast godtar en empiriskt förstådd 
erfarenhet eller åskådning, vilket innebär att det enda vi med visshet kan 
uttala oss om är varseblivningen av enskilda ting, söker sig Husserl mot ett 
erfarenhets- och åskådningsskikt som inte inskränker sig till seendet av det 
partikulära, utan av det väsensmässiga eller ideala. Bakom denna idé ligger 
tanken att också det ideala har sin arkeologi och genealogi, som är av ett inre 
väsensmässigt slag och som kan utforskas av en fenomenologisk analys. Med 
andra ord, det finns ett särskilt slags seende också av ideala och kategoriala 
strukturer. 

Mot sin tids naturalisering av det ideala vill Husserl lyfta subjektivitens 
roll och ställa frågan om subjektets plats i och förhållande till naturen. Men 
den fråga fenomenologin till sist pekar mot handlar om objektiviteten. På 
samma sätt som vi inte kan lära oss någonting om det logiskt-matematiska 
som sådant genom att bara se till den individuella faktiska subjektiva tanke-
processen, så kan vi inte förstå det objektiva genom att bara se till kun-
skapssubjektet som enskilt faktiskt psykofysiskt ting bland andra ting i 
världen. Likväl är objektivitet något som bara förekommer inom ramen för 
kunskapsprocesser som förverkligas av subjekt. Hur hänger detta egentligen 
samman? Inom den vanliga objektivistiska och naturalistiska naturveten-
skapliga världsbilden förutsätts objektivitet som något verkligt existerande, 
samtidigt som dess möjlighet inte tänks eller reflekteras. På grund av dess 
naturaliserande syn på subjekt och tankeliv kan den inte heller ställa eller 
utveckla frågan om objektivitet på ett systematiskt tillfredsställande sätt. Det 
behövs därför en högre betraktelse, som kan tänka subjektiviteten inifrån den 
själv och samtidigt som en grund för objektivitet, sanning och värld. Men 
hur är ett sådant reflexivt seende av seendet självt möjligt? Det är denna 
utmaning som Husserl vill bemöta med sin nya erfarenhetsanalys, fenome-
nologin. 
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KAPITEL 2  

Filosofi som sträng vetenskap

År 1911 utkom första numret av tidskriften Logos. Det var ett storslaget 
försök att skapa ett nytt slags plattform för interdisicplinära samtal om 
vetenskapens roll och mening. Dess redaktionsråd bestod av gräddan av 
tyska humanister och samhällsvetare, som Georg Simmel, Friedrich 
Meinecke, Ernst Troeltsch, Wilhelm Windelband och Max Weber och 
därtill Husserl. Omslaget hade en bild av Herakleitos, den förste filosof som 
en gång satt logos-tanken i centrum. Projketet motiverades av en oro inför 
tilltagande nationalism och krigshot, men också inför att vetenskapens 
värderingar höll på att undergrävas. I förordet till första numret talades om 
att skapa en en ”internationell kulturfilosofi” som kan balansera mellan det 
nationella och det internationella och som kan samla världen genom 
vetenskap och forskning. Bara några år senare skulle världen slungas in i ett 
förödande krig vars effekter skulle prägla hela det följande seklet, och 
under lång tid hämma internationellt vetenskapligt och filosofiskt sam-
arbete. Det är i denna tidskrifts första nummer som Husserl för första 
gången framträder som visionär kulturfilosof och kritiker, med sin långa 
programmatiska essä ”Filosofi som sträng vetenskap” (Philosophie als 
strenge Wissenschaft). Den ger en sällsynt klar och engagerande bild av hur 
han såg på filosofins utmaningar i detta avgörande ögonblick. Här ska ges 
en sammanfattande närläsning av dess bärande idéer. 

Uppsatsen inleds med konstaterandet att filosofin ända från början har 
gjort anspråk på att vara en strikt vetenskap. Den uppgift Husserl ålägger den 
är därmed inte ett nytt ideal, utan något filosofin alltid har eftersträvat. 
Filosofin har därtill velat tillfredsställa både ett teoretiskt-vetenskapligt behov 
och en etisk-religiös livssyn grundad på rationella normer. Redan i upptakten 
av sin artikel antyder han således att det filosofiskt-vetenskapliga projektet 
inte utesluter utan tvärtom är sammanvävt med en etisk och religiös hållning 
av ett mer reflexivt slag. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom han som 
ett exempel på ett hot nämner just religiös dogmatism. 

I nästa andetag konstaterar han att filosofin trots dessa höga ambitioner 
aldrig förmått säkra sin position. Filosofin har aldrig varit mer intensivt 
sysselsatt med sitt eget fundament och sin egen uppgift än under den 
moderna tiden. Likväl har det lett till ytterligare splittring och till special-
vetenskapernas självständighetsförklaringar, inom både humaniora, sam-
hällsvetenskap och naturvetenskap. Vad som saknas är ett klarläggande av 
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vilken relation som egentligen råder mellan filosofin och dessa nya special-
vetenskaper som växt fram ur den. För att se detta i ett klarare ljus krävs en 
ny hållning och ett nytt sätt att uppfatta vad filosofisk verksamhet egentligen 
handlar om, nämligen att söka efter ett absolut vetande och ett absolut 
värderande. Filosofins uppgift är att finna en absolut utgångspunkt och ett 
absolut vetande, samtidigt som den ska se sig själv som en länk i mänsklig-
hetens pågående uppgift. 

Tidigare påpekades att Husserls program i vissa avseenden ligger nära Kant, 
men just i denna uppsats inleder han med ett angrepp på just denne store före-
gångare. Det är ingen tillfällighet. Den starkaste riktningen inom den samtida 
filosofin var den så kallade nykantianismen, som existerade i flera olika skol-
bildningar, och som ibland ställdes mot fenomenologin som av många ansågs 
syssla med i grund och botten samma problem. Vissa nykantianer, som Paul 
Natorp, hade redan efter Husserls Logiska undersökningar hävdat att det pro-
jekt han lanserat i själva verket också stävade i riktning mot en nykantiansk 
filosofi.5 Det finns därför flera skäl till varför Husserl redan från början vill 
markera att han företräder något annat. Varken Kant eller någon tidigare filo-
sofi, menar han, kan godtas som en given utgångspunkt. De olika filosofiernas 
inre motsättningar och deras tidigare bedrifter gör dem odugliga som funda-
ment för ett framtida bygge. Ingenting kan tas för givet, allt måste omprövas. 
Det är en ”revolution” som måste iscensättas för att det nya ska kunna ta plats. 
Detta nya är ett ”system”, men ett system inom citationstecken. Vad för 
slag ”system” handlar det då om? Husserl ställer själv frågan och svarar att en 
sak är klar, nämligen att det inte ska vara något ”traditionellt” system, som för 
en tid tycks ger svaren på alla frågor bara för att sedan förpassas till historiens 
skräphög. Nej, det ska vara ett system som bygger på de tidigare, samtidigt som 
det förmår genomlysa dem och som på varje nivå äger samma åskådliga 
visshet. 

I synpunkterna på nya och gamla system visar sig Husserls dubbelbott-
nade inställning till filosofihistorien. Å ena sidan ska inget tas för givet. Å 

 
5 På senare tid har många forskare intresserat sig på nytt för nykantianismen som en samlings-
beteckning för stora delar av den akademiska filosofin under andra hälften av arthonhundratalet, 
och som ett ramverk inom vilket både Frege och Husserl kan se ses som varianter inom ett större 
fält av frågor och problem. För en bred bakgrundsteckning se Fredrick Beisers The Genesis of Neo-
Kantianism 1796–1880 (Oxford: Oxford University Press, 2014). För en aktuell sammanställning 
av Husserls förhållande till denna tradition, se Sebastian Lufts artikel i den av Dan Zahavi redi-
gerade The Oxford Handbook of the History of Phenomenology (Oxford: Oxford University Press, 
2016). 
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andra sidan står det klart att han ser en viss vacklande historisk strävan som 
han vill återknyta till och hjälpa fram genom att förlösa tidigare ansatser. 
Hållpunkterna är till att börja med den grekiska början, med Platon i 
centrum, därefter Descartes som väcker ambitionen till liv, men också Kant 
(som därmed återupprättas en smula) och i synnerhet Fichte, som var den 
bland de idealistiska föregångarna som Husserl tycks ha stått närmast. Men 
efter Fichte går det snett. Med en för sin tid typisk hätskhet kastar sig Husserl 
sedan över Hegel. Det är han som sägs inleda den ”romantiska filosofin” som 
saknade en förnuftskritik och därmed en vetenskaplighet, vilket efter hand 
ledde till den stapplande nya filosofiska impulsens fall. Förutom att hegelian-
ismen innebar ett förfall i sig, så ledde den också till en motreaktion i form av 
naturalism och positivism, vars resultat är en annan form av skepticism. 
Därmed kom den att i sin urvattnade form motivera en humanvetenskaplig 
relativism och historicism för vilken alla världsåskådningar hade samma rätt 
på den historiska scenen. 

Det kraftiga utfallet mot Hegel, som här helt hamnar i skuggan av Kant 
och Fichte, är delvis symptomatiskt för perioden. Efter att ha dominerat 
filosofin under sin livstid och decennierna därefter tedde sig Hegel för 
Husserl och hans samtida som något förlegat. Denna det sena arton-
hundratalet anti-hegelianism är något som binder samman den tidiga 
analytiska filosofin med den tidiga fenomenologin. Det är en orättvis bild, 
som inte är motiverad av filosofiska skillnader, utan som mer vittnar om 
det filosofiska landskapets skiftande lojaliteter. Inom den följande genera-
tionen fenomenologer, i synnerhet i Frankrike, var det inte ovanligt att 
tvärtom läsa samman både Husserl och Heidegger med Hegel och att jäm-
föra deras olika versioner av fenomenologi. Den franske filosofihistorikern 
Vincent Descombes har till och med talat om den franska efterkrigs-
filosofin som präglad av dessa ”tre H”. 

Det ideal om en strängt vetenskaplig filosofi som Husserl förespråkar kan 
tyckas ligga nära positivismen och den vetenskapliga naturalismen. Husserl 
själv noterar denna likhet, men betonar i samma andetag att det sätt på vilket 
dagens positivism förvaltar idealet är helt förfelat och ytterst en fara för hela 
kulturen. Därför måste vi ägna oss åt en filosofisk kritik av positivismen och 
naturalismen på samma gång som vi bejakar dess ideal. På grund av den 
rådande kulturella och vetenskapliga situationen måste en filosofi som efter-
strävar ett sant positivt vetande i själva verket få en anti-naturalistisk utform-
ning. Därmed är inte sagt att fenomenologin bekänner sig till någon his-
toricerande världsåskådningsfilosofi. Också mot en sådan hållning måste den 
avgränsa sig. På så vis har linjerna dragits upp som sedan ska orientera fram-
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ställningen. Det ska handla om att bejaka ett ideal om absolut vetande och en 
filosofisk positivism, samtidigt som den första uppgiften består i att kritiskt 
granska precis de krafter i samtiden som åberopar dessa ideal. 

Kritiken av naturalismen 

Det första och längsta av de två avsnitten i ”Filosofi som sträng vetenskap” 
bär titeln ”Naturalistisk filosofi”. Kärnpunkten i den naturalistiska filosofin 
är enligt Husserl upptäckten av naturen som en enhet av rumstidsligt vara 
som är underkastat naturlagar. Det handlar alltså om naturen som den 
upptäcks av den moderna matematisk-fysikaliska naturvetenskapen, det 
vill säga som en summa av företeelser som kan registreras och inordnas 
under lagbundna sammanhang, gärna i matematisk form. Vad Husserl 
beskriver är en syn på världen som, med en annan filosofisk term, skulle 
kunna kallas materialism. Den behöver inte nödvändigtvis vara filosofiskt 
naiv. Husserl menar att det finns en naturaliserande tolkning av Kant lik-
som av Hume, det vill säga som rymmer ett kunskapsteoretiskt mer reflek-
terat naturbegrepp, där det fysiska omtolkas som sinnesintryck. Det fysiska 
har denna dubbelhet, att kunna uppfattas både som natur och som varse-
blivning. Det som binder dem samman är emellertid, utifrån hans kritiska 
perspektiv, att de båda leder till en naturalisering av medvetandet, vilket 
innebär att medvetandet placeras på samma ontologiska nivå som natur-
tingen. 

Med denna naturalisering följer också en naturalisering av det ideala och 
därmed av alla absoluta idéer och normer. Vari ligger dock felet med en 
sådan utveckling? Är det inte tvärtom en rimlig följd av en vetenskaplig 
världsbild, att inte placera det mänskliga medvetandet utanför naturen utan 
att just förstå dess funktion som en del av av naturen? Husserls svar knyter 
an till den kritik mot psykologismen som diskuterades i föregående kapitel. 
Han menar i korthet att den som gör anspråk på att uttala en teoretisk 
sanning, om den så handlar om sanningars relativitet eller ovisshet, ändå gör 
anspråk på en viss idealitet i själva sin talhandling. Sanning, förnuft och 
objektivitet förutsätts som ideal i samma ögonblick då någon fäller ett om-
döme om hur det är. Det är detta Husserl menar när han säger att naturalist-
en är idealist och objektivist i sitt sätt att agera (s. 19).6 Såväl den som gör 
anspråk på att uttala teoretiska, objektiva omdömen, som den som vill 

 
6 Texten citeras från Karl Weigelt svenska översättning, i volymen Edmund Husserl, Fenome-
nologin och filosofins kris (Stockholm: Thales, 2002). 
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företräda en värderande hållning, har redan förutsatt en ideal sfär av värden 
och bindande normer för förnuftighet. Naturalisten rör sig inom en sfär av 
idealitet utan att erkänna dess egenart eller förekomst. Därmed naturaliseras 
förnuftet av förnuftet själv. Vi kommer att få anledning att gå djupare in på 
denna idé om vad det innebär att förnuft och medvetande naturaliseras. Än 
så länge räcker det att konstatera att bristerna hos naturalismen, som den här 
framställs, är att den är blind för sina egna förutsättningar. Däri ligger dess 
naivitet, som Husserl ofta påpekar.7 

Husserls inställning till denna tankeriktning präglas, som tidigare nämnts, 
av en dubbelhet. Först lyfter han fram dess brister, dess blindhet och naivitet 
bara för att i nästa stycke bekräfta styrkan i dess ansats. Att hämta kraft och 
inspiration i vetenskapen och dess framsteg är nödvändigt för en filosofi 
idag. Vetenskapens framstegsidé sammanfaller i många avseenden med det 
filosofiskas egen idé. Men hans poäng är att så länge vetenskapen och de 
ideologier den ger upphov till inte förmår reflektera sina egna förutsättningar 
så förfalskas dess egna ideal. Därför behövs en filosofisk kunskapskritik, inte 
för att åsidosätta eller ersätta den framgångsrika vetenskapen med något 
annat, utan för att skänka den en grund och en självreflektion som den sak-
nar. Därmed blir tydligt att det är stora filosofiska insatser i spel. Vad Husserl 
vill utmana är hela den moderna vetenskapliga världsbildens självförståelse. 
Och nyckeln in till denna idemässiga fästning, med vars hjälp Husserl här 
och framöver ska blottlägga dess inre motsägelser, är just frågan om 
naturaliseringen av medvetandet. För den moderna världsbilden är naturen 
en enhet av företeelser i rum och tid, av rörelse och förändring. Inom detta 
system är medvetande och ego något som har vuxit fram inom en biologisk 
organism som hör hemma inom andra naturliga företeelser i världen. Varje 
psykiskt fenomen liksom varje omdöme om ett sådan fenomen är utifrån 
detta synsätt också ett psykofysiskt omdöme. Ur ett sådant perspektiv är sub-
jektivitetens problem till sist en naturvetenskaplig eller kognitionsveten-
skaplig fråga om hur det går till att en hjärna kan rymma varseblivning och 
tanke. 

Att subjektiviteten inte gjorts till ett problem innebär emellertid också att 
inte heller objektiviteten kan ges en tillfredsställande behandling. Det är en av 
Husserls centrala poänger. Medvetandets problem är ju inte bara hur det 

7 På senare tid har dessa debatter aktualiserats på nytt av den nymaterialistiska och nyrealistiska 
rörelse inom den kontinentala filosofin, som ofta tar sikte just på Husserl som en företrädare för 
vad som sägs vara en förlegad idealistisk korrellationism. För ett kritiskt genmäle och försvar för 
den fenomenologiska positionen, se Dan Zahavis artikel “The End of What? Speculative Realism 
vs. Phenomenology”, in International Journal of Philosophical Studies 24/3 (2016), ss. 289–309. 
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kommer sig att det finns något subjektivt vid sidan av allt objektivt. Tvärtom 
inbegriper det ofrånkomligen även frågan om hur något objektivt över-
huvudtaget kan uppfattas och fastställas? Hur kan objektivt sanna och 
bindande omdömen bildas av ett medvetande som endast är en biologisk 
organism bland andra? Hur är överhuvudtaget ett vetande om naturen möj-
ligt, om vetandet självt bara är ett slags natur? Vi ser hur med sådana 
kunskapsteoretiska frågor det till synes isolerade problemet kring det subjek-
tivas gåta förvandlas till en allomfattande gåtfullhet (s. 25). Naturveten-
skapens metod och perspektiv kan varken tydligt formulera och än mindre 
lösa dessa kunskapsteoretiska frågor. 

Om nu den moderna naturvetenskapliga världsbilden saknar de verktyg 
som behövs för att närma sig de djupare frågorna om dess egna betingelser, 
kan filosofin verkligen tillhandahålla en säkrare grund? Nästa steg i Husserls 
framställning leder direkt mot hjärtat i det fenomenologiska betraktelsesättet. 
Han skisserar här i förtätad form de villkor som måste uppfyllas för en sådan 
betraktelse. Det handlar inte så mycket om en teoretisk operation, som om 
en omställning av perspektiv. Denna operation, som ofta presenteras som 
den ”fenomenologiska reduktionen” eller bara som ”epoché” (från de 
grekiska skeptikernas idé om att avhålla sig från omdöme, epecho) är avgör-
ande för att förstå vad Husserl vill åstadkomma i filosofin. Reduktionen 
beskrivs på lite olika sätt i olika texter, och det finns anledning att återvända 
till den från olika perspektiv.8  

Här i ”Filosofi som sträng vetensksap” betonar Husserl att inom kun-
skapsteorin måste varje förförståelse av natur och existens utestängas. För att 
kunna diskutera frågan om hur objektivitet och subjektivitet och deras 
innebördes förhållande är möjligt, kan vi inte rätt och slätt utgå från det 
vanliga sättet att uppfatta det objektiva och existerande. Detta betraktelsesätt 
resulterar nämligen i förlängningen som vi såg i ett naturaliserande av med-
vetandet självt. Tanken måste istället försäkra sig om en öppenhet och 
vaksamhet på fenomenen för att inte falla ner i naturalismens fälla. Det leder 
vidare till nästa steg där Husserl konstaterar att undersökningen därmed till 
att börja med måste anlägga en skenbart radikalt subjektiv utgångspunkt. 
Den måste nämligen hålla sig till vad den uppfattar just som endast någon-
ting av medvetandet uppfattat, avsett eller intenderat. Den bakomliggande 

 
8 För en lite mer utförlig diskussion av reduktionen på svenska, se min ”Den fenomenologiska 
reduktionen”, i Filosofisk tidskrift 1 (2001), ss. 60–71. Se även avsnittet om reduktionen i Jan 
Patockas En inledning till fenomenologin, övers. L. Kramár (Huddinge: Södertörn Philosophical 
Studies, 2013), ss. 80ff. 
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tanken är att vi för att kunna säga någonting om det objektiva först måste 
undersöka på vilket sätt det objektiva är givet, presenterat eller föreställt. Ur 
detta perspektiv är kunskap och medvetande mer ursprungliga begrepp än 
föremålslighet och objektivitet. De senare måste nämligen först undersökas i 
termer av på vilket sätt de uppträder för ett medvetande. Vi kan därför inte ta 
dem för givna, så som vi vanligtvis tar den objektiva nauren för given. Det är 
vad Husserl menar när han (s. 28) säger att det handlar om att sysselsätta sig 
med det objektivas ”givenhetssätt”. I de tidiga matematik-filosofiska studi-
erna var uppgiften att undersöka ideala matematiska formers sätt att upp-
träda och samlas inom den tanke i vilka de tar form. Här har detta program 
utvidgats till en undersökning av givenhet som sådant, inte bara inom de 
ideala vetenskaperna utan inom allt vetande och all naturerfarenhet. 

Detta nya kunskapskritiska och kunskapsteoretiska betraktelsesätt presen-
teras nu som en vetenskap i sin egen rätt, en vetenskap som Husserl här 
också talar om som ”en medvetandets fenomenologi”. Han skriver: ”Därmed 
stöter vi på en vetenskap – vars väldiga omfång samtiden ännu inte har 
någon föreställning om -, som visserligen är en vetenskap om medvetandet, 
men ändå inte psykologi, en medvetandets fenomenologi till skillnad från en 
naturvetenskap om medvetandet” (s. 28). Denna medvetandefenomenologi 
står i nära förbindelse med psykologin, samtidigt som den på avgörande 
punkter är något annat. Medan psykologin intresserar sig för det empiriska 
medvetandet som en företeelse bland andra inom den naturliga verkligheten, 
så innefattar fenomenologin de djupaste kunskapsteoretiska frågorna om 
kunskapens och objektivitetens möjlighet och mening överhuvudtaget. 

I Husserls allmänna kritik av dåtidens psykologi framgår sällan vems ver-
sion han vänder sig mot. Han talar oftast om ”den experimentella psyko-
login” i en mening som tycks omfatta alltifrån fysiologiska undersökningar 
av nervsystemet till associationspsykologi i den mer filosofiskt-empiristiska 
traditionen. Han beskriver den som faktasamande och induktiv och han 
anklagar den för att inte på ett tillräckligt grundligt sätt ha funderat igenom 
de egna begreppen. Dess anspråk på exakthet undergrävs, menar Husserl, av 
att den just aldrig klarlägger meningen hos de egna grundbegreppen. Till 
dessa grundbegrepp hör framför allt ”medvetande”, vilket aldrig ges en klar-
görande belysning av de experimentella psykologerna. Trots anspråken på att 
infria och uppbära de strängaste vetenskapliga kriterierna, leder det till att 
den därigenom i slutändan blir ”ovetenskaplig” (s. 31).  

När Husserl ska nämna namn som representerar en mer positiv ansats i 
riktning mot vad han själv vill göra, nämner han ibland Karl Stumpf, 
Theodor Lipps och framför allt Franz Brentano. Den senare sägs framför allt 
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ha infört en analytisk deskriptiv undersökning av ”intentionala erfarenheter”. 
I denna korta anmärkning ligger många implikationer som vi får tillfälle att 
fördjupa oss i framöver. Det räcker att konstatera vad som strax kommer att 
bli lite klarare, nämligen att varje analys av medvetandet och det psykiska 
måste ta hänsyn till intentionaliteten, det vill säga alla psykiska akters riktad-
het eller egenskapen att vara om något. Husserls omnämnande av Brentanos 
metod som ”deskriptiv” är också betydelsefullt. Det är ett ord som han själv 
gärna använder, och som är nära förbundet med begreppen ”åskådning” 
och ”begriplighet”. ”Deskription” syftar på en förståelse som följer och lever 
sig in ett erfarenhets- eller medvetandeförlopp, och som därmed skiljer sig 
från mer experimentellt underbyggda förklaringsmodeller. Det är en distink-
tion som ligger nära Diltheys åtskillnad mellan att förklara och förstå. 

Inget vetande är möjligt om vi inte har ett principiellt grepp om vad detta 
vetande handlar om. Men Husserls underliggande kritiska perspektiv som 
genomsyrar allt han säger här, är att vi i vår vetenskapskultur är benägna att 
fatta detta beslut alltför snabbt och lättvindigt. Vårt spontana naturalistiska 
perspektiv på världen gör oss benägna att omedelbart anta att den mest djup-
gående nivån som vetande kan produceras på är en nivå av elementära 
objekt, fysiska föremål och deras förbindelser. I enlighet med en rådande 
diskurs har det psykiska redan infogats i denna modell. Genom att istället 
tala om ”fenomen” som den djupaste kategorien för det varande vill Husserl 
peka mot en mer förutsättningslös plattform för att kunna ställa sina kritiska 
grundläggningsfrågor. Det fysiska föremålets sätt att förekomma som feno-
men är ett sätt bland andra, som skiljer sig från hur det medvetna, psykiska 
föremålet uppträder. Men vad är det psykiska egentligen för slags fenomen? 
Brentanos svar var att dess definierande drag var just ”intentionaliteten”, 
detta att alltid vara ett medvetande om något. Husserl kommer så småninom 
att röra sig bort från den dualism som denna definition fortsatt upprätthåller 
mellan det mentala och det icke-mentala, men han följer Brentano i hans 
grundläggande bestämning. 

Empirismens tro att all kunskap härrör från en omedelbar erfarenhet av 
partikulära företeelser är enligt Husserl naiv. I själva verket bygger också 
empiristernas kunskap och analyser på antaganden och strukturer som de 
själva varker upptäcker eller ifrågasätter, utan helt enkelt för med sig in i sina 
undersökningar. Det är här som fenomenologin kommer in. Genom dess 
introspektiva analys blir det möjligt att undersöka väsensdrag hos det mänsk-
liga medvetandet, och därmed på ett systematiskt och vetenskapligt stringent 
sätt säga något om de grundbegrepp som den naiva psykologin aldrig når 
fram till, som varseblivning, medvetande, självmedvetande, förbindelse, as-
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sociation, avsikt och omdöme. Husserls poäng är att vi inte får låta dessa 
grundbegrepp förbli filosofiskt naiva hypoteser som aningslöst fylls med 
empiriska studier och material. Istället gäller det att gå direkt mot sakerna 
själva och undersöka grundbegreppen som de väsensstrukturer de är. Innan 
så skett menar Husserl att den befinner sig på en ”förgallileisk” nivå (s. 37). 

Det psykiskt varande 

Vad är då det psykiskt varandes väsensstruktur, utöver intentionaliteten? 
Som en första karaktäristik fastslår Husserl att inom det psykiska finns 
ingen skillnad mellan vara och framträdelse, mellan primär och sekundär 
kvalitet eller mellan tinget i sig och dess manifestation. I denna mening är 
det psykiska inte natur, utan fenomen. Begreppet ”fenomen” signalerar att 
det handlar om hur något är givet för ett medvetandet. För det psykiskt 
varande gäller emellertid att det endast kan visa sig som fenomen. Det 
psykiska har varken substantialitet eller kausalitet. Det psykiska är inte 
något som uppträder eller påträffas i naturen. Det är erfarenhet, som 
levande förlopp och reflektion, ett tidsligt ”flöde”, som återkomst, bortton-
ande, åkallande, etc. Det är ett tidsflöde som knyts samman av vad Husserl 
med en term från Leibniz beskriver som en ”monadisk” enhet, som utveck-
las i enlighet med sina speciella former (s. 44). Det psykiska varat är alltså 
ett fortgående flöde strukturerat enligt vissa återkommande former. 

Bortom den lite tekniska och abstrakta begreppsbildningen är det inga 
märkvärdigheter Husserl presenterar. Han beskriver hur det psykiska fram-
träder för oss från ett introspektivt perspektiv när vi riktar vår uppmärk-
samhet mot själva medvetandeströmmen som sådan, utan intresse för vad 
den eventuellt avbildar eller är sysselsatt med i yttervärlden och då vi låter 
tankarna eller intrycken flöda utan att vara inbegripna i något speciellt före-
tag. Ambitionen är att teckna det subjektivas fenomenologi som det mani-
festeras i erfarenhet. Husserls uppfattning är ju att det subjektiva är till-
gängligt för en analys i sin egen rätt i en ”rent immanent” undersökning som 
bortser från dess koppling till en yttre naturverkligheten. 

En sådan analys kan åsidosätta alla frågor om de psykiska företeelsernas 
faktiska status, liksom deras relation till ett eventuellt underliggande fysiskt 
förlopp. Istället inriktar den sig på att återge de väsensdrag som känne-
tecknar den psykiska processen. Det faktum att denna process är undan-
dragen en objektiv eller intersubjektiv utvärdering gör den inte till ett oåt-
komligt område för vetenskaplig undersökning och beskrivning. Metoden 
är ”väsensskådande” eller, som Husserl också säger, ”ideation”. Det handlar 
inte om någon mystisk insikt, utan helt enkelt om en introspektiv beskriv-
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ning av medvetandeförloppets principiella och för alla likagällande drag (s. 
47). Väsensskådandet är inte erfarenhet i vanlig empirisk mening, inte ett 
uppfattande av enskilda företeelser och deras egenskaper. Att väsensskåda 
innebär att systematiskt visualisera och begreppsligt fixera ett allmänt till-
gängligt mönster. Det är samma operation som ligger till grund för alla 
väsensvetenskaper, såsom logik, matematik och geometri, som åsidosätter 
det partikulära till förmån för det ideala eller väsensmässiga. Husserl intro-
ducerar här på sätt och vis idén om en matematiskt-analytisk metod i psyko-
login. Syftet är dock inte en matematisering av det psykiska, utan att i ett 
filosofiskt reflexivt språk fånga dess allmänna karaktäristik. 

Enligt Husserl tillhör Hume dem som var nära att se vad en sådan teori 
hade för potential, men han skulle ha förblindats av en ”sensualism” som 
gjorde att han inte kunde redogöra för intentionaliteten på ett tillfredsställ-
ande sätt. Ingen empiristisk varseblivningsanalys kan redogöra för exempel-
vis varseblivningsobjektets enhet över tiden. Det finns inget som förklarar 
varför spridda och över tiden fördelade intryck skulle resultera i en upp-
levelse av ett och det samma. Argumentet har en kantiansk framtoning och 
påminner lite om den så kallade transcendentala deduktion av förstånds-
kategorierna i Kritiken av det rena förnuftet, som leder fram till att alla 
erfarenheter omfattas av ett ”jag tänker”. 

Det kan förefalla lite konstigt att Husserl ägnar så mycket uppmärk-
samhet åt en enda vetenskap, nämligen psykologin, när projektet till sist sägs 
handla om att utveckla en helt ny första vetenskap som ska lägga grunden för 
allt vetande överhuvudtaget. Stundtals får läsaren intrycket att det snarare 
handlar om en intern vetenskapsteoretisk diskussion om psykologins status 
och metoder. För att förstå varför just psykologin ges ett så stort utrymme är 
det viktigt att minnas kritiken mot det moderna vetenskapliga synsätter som 
står i centrum för Husserls intresse, nämligen naturaliserandet av medvet-
andet och därmed av förnuftsverksamhet som sådan. Hans huvudinvänd-
ning mot detta synsätt är just att det gör sig blint för subjektiviteten. Målsätt-
ningen är dock större än att bara rädda det psykiska eller mentala från dess 
objektifiering av den naturvetenskapliga psykologin. I förlängningen är det 
som sagt en mer omfattande diskussion han vill föra, nämligen om kun-
skapens möjlighet som sådan, som vilande på medvetandets intentionala 
förbindelse med en värld. Det är denna kunskapsteoretiska dimension som 
varken den naturalistiska eller någon annan psykologi riktigt kan handskas 
med, eftersom den kräver en djupare reflektion och ett ifrågasättande av den 
konventionella bilden av relationen mellan subjekt och objekt och mellan det 
mentala och det materiella. 
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Det fenomenologiska alternativet 

Husserls alternativ till naturalism och positivism i gängse mening är alltså 
en fenomenologi som till skillnad från den naturvetenskapliga hållningen 
inte utgår ifrån några färdiga uppfattningar om det psykiskas natur, utan 
som förmår ta in och beskriva dess sätt att vara på dess egna villkor. 
Fenomenologin ser till fenomenen, nämligen till det sätt på vilket något är 
givet för det reflekterande kunskapssubjektet. Det går naturligtvis att hävda 
att alla vetenskaper bygger på observation och systematisk beskrivning av 
en viss domän av fenomen. Men enligt Husserl lever de sällan upp till detta 
ideal. Det gäller i synnerhet inom psykologin som menar sig studera de 
givna psykiska fenomenen, men som ändå tar misste på deras grundlägg-
ande karaktäristik. Hans exempel är återigen intentionaliteten, som något 
som väsentligen kännetecknar alla psykiska företeelser.  

Husserls andra svar på den skeptiska invändningen har dock vidare 
implikationer och pekar mot hjärtat av den fenomenologiska metoden. Han 
riktar nämligen en kritisk fråga direkt tillbaka till dem som menar sig bygga 
på en ren erfarenhet av sakerna själv, men som har en alltför begränsad upp-
fattning om vad erfarenhet är. Erfarenhet är nämligen inte bara det vi erfar 
med våra sinnen. Därtill har vi tillgång till väsensrelationer och idéer. Och 
häri ligger fenomenologins speciella domän: att genom väsensskådande eller 
ideation kartlägga erfarenhetens ideala strukturer och element. Det är nu 
dags att säga något lite mer i detalj om denna centrala aspekt av fenomeno-
login.  

Väsensskådandet är till att börja med inte det samma som empirisk gene-
ralisering. Det bygger inte på en abstraktionsprocess där vi efter att ha sett ett 
visst antal av någon bestämd företeelse konstaterar ett generellt mönster. 
Väsensskådandet är en andra ordningens reflektion, som exempelvis kan 
utgöras av en betraktelse av en varseblivning, ett minne eller en inbillning. 
Den bortser från frågan om naturlig existens av det varseblivna, ihågkomna 
eller inbillade och riktar sig istället mot formen för dess presentation. 

Att på så vis rikta sig mot formen istället för det konkreta innehållet är en 
väl beprövad metod inom de analytiska vetenskaperna, som logik, matematik 
och geometri. De bygger ju alla på en sådan reduktion av det konkreta till 
förmån för dess väsen. En analys av en argumentationsform eller en geo-
metrisk figur kan välja ut en viss sats eller en viss gestalt som exempel, men 
dessa är då bara enskilda illustrationer av ett väsen som visar sig genom och 
bortom dem. Att det inte handlar om en empirisk generalisering går lätt att 
konstatera, eftersom definitionen av dess väsen inte beror av det enskilda 
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fallet. Hur långt sträcker sig då möjligheterna för ett sådant vetande? Har det 
någon användning utanför de analytiska vetenskaperna? Är det meningsfullt 
att tala om väsen och väsenssanningar inom humaniora och samhällsveten-
skap? Den moderna konstruktivistiska vetenskapsteorin lär oss att vara vak-
samma på alla former av ”essentialism”. Ett skäl till att tal om väsen och es-
senser har hamnat i vanrykte är att det använts på ett vårdslöst och framför 
allt på ett normativt sätt, som en väg till att fastslå normalitet. Samtidens 
anti-essentialism har därför ofta en politisk udd, som ett vakande över att 
skillnader inte suddas ut och att olikhet inte täcks över. Men samtidigt som 
denna vaksamhet mot ogrundade generaliseringar är viktig att upprätthålla 
som en del av det kritiskt vetenskapsteoretiska samtalet, så bör det inte leda 
till en omvänd blindhet för de faktiska väsensstrukturer som är i arbete i 
erfarenhet, tänkande och kommunikation. 

Husserl har ibland framställts som en modern platonist med sin syn på 
idealiteter. Även ”platonism” har i dagens långt drivna konstruktivistiska 
klimat blivit något av ett skällsord. Men allt handlar till sist om hur det ideala 
förstås. Själv menade Husserl att ideala erfarenheter eller åskådningar av 
idealiteter och kategorier var precis lika konkret givna och prövningsbara 
som vilken empirisk erfarenhet som helst. De ideala strukturer som han 
menade sig analysera var inte något som hörde till någon annan, bortom-
liggande metafysisk region av verkligheten, utan de utgjorde en del av denna 
större verklighet själv. Hellre än som platonist i den förenklade betydelsen av 
begreppet kan han ses som en modern aristoteliker, som ägnar sig åt att ut-
forska den givna verklighetens kategoriala struktur. Det är ingen tillfällighet 
att flera i den efterföljande generationen av fenomenologer, i synnerhet 
Heidegger, återvände till Aristoteles som genom den fenomenologiska 
metoden blev läsbar på nya sätt. 

På en grundläggande nivå innebär väsensskådande en typ av analys som 
alla är vana att utföra spontant utan att betrakta det som något egendomligt. 
Väsensskådande träder ju i kraft så snart någon betraktar en viss företeelse 
eller situation med blicken mot dess formella och allmänna egenskaper 
snarare än dess faktiskt-individuella. En bok är ett individuellt föremål med 
individuella sidor och tecken och varje läs-situation är också något unikt i tid 
och rum. Men en bok är också en generell struktur, liksom läsandet har en 
väsensmässig sida som går att se och uttala sig om. Detsamma gäller en 
föreläsningssal, där individerna intar ideala roller i förhållande till varandra, 
som alla bejakar och som bidrar till att upprätthålla just denna kommunika-
tiva och sociala struktur. För att se en situation på detta ideala och idealiser-
ande sätt krävs det att vi lutar oss tillbaka och betraktar det som ett möjligt 



2. FILOSOFI SOM STRÄNG VETENSKAP

39 

exempel på något som vi kan variera för att på så vis mäta upp dess ideala 
möjligheter. Denna fria variation utifrån en given instans är dock något 
annat än en abstraktion utifrån flera givna fall. 

Idealisering och väsensskådande av detta slag är något som vi i synnerhet 
ägnar oss åt när vi närmar oss filosofins grundbegrepp, ofta utan att reflektera 
över att det är det vi gör. Begrepp som ”medvetande”, ”objekt”, ”subjekt”, 
”mening”, ”kausalitet” och ”vilja” är ju alla föremål för filosofiska framställ-
ningar som menar sig utforska deras väsentliga drag när någon uttalar sig om 
vad medvetande eller kausalitet är. Också den mest konsekventa empirist och 
nominalist kan inte vara utan vissa ideala byggstenar, som exempelvis föremål, 
begrepp, omdöme, sanning och individ, som sammantaget bygger upp och 
strukturerar diskursen. Husserls tanke är att just dessa ideala byggstenar för-
tjänar en fenomenologisk väsensanalys, som mäter upp deras omfång och 
meningsmässiga implikationer. 

En språkfilosofiskt inriktad tänkare skulle kunna replikera att en sådan 
undersökning visserligen kan tro sig vara en undersökning av något slags 
verklig ideal struktur, men i grund och botten innebär det ju bara att mäta 
upp domänen för ett visst språkligt uttryck. Till sist är vi ju förvisade till det 
språk i vilket vi formats att tala och tänka. Väsensstrukturer är i det avseend-
et bara ett annat namn för begreppsomfång. Och filosofins klassiska misstag 
har alltid varit att förväxla språket med verkligheten, och att se väsens-
sammanhang när det i grund och botten bara handlar om godtyckliga språk-
liga avgränsningar. 

Ur fenomenologins perspektiv pekar en sådan invändning i riktning mot 
ett bara ett nytt slags psykologism. Den vilar ju på antagandet att det finns en 
verklig struktur som vi redan är förtrogna med, nämligen den världsliga 
språkliga-grammatiska strukturen, som i grunden omger och betingar 
erfarenhet och tänkande. Därmed blir språkvetenskapen vad psykologin var 
för psykologisterna, ett slags överordnad empirisk vetenskap som samlar vill-
koren för allt annat vetande. Husserls svar skulle därför sannolikt likna det 
svar han riktade tillbaka mot psykologismen, nämligen att även om medvet-
ande och tanke är djupt förbundet med språk och grammatik, så kvarstår att 
språkets ideala nivå, där det uppbär ett sanningsanspråk, inte är något som 
ryms inom det språkvetenskapliga perspektivet. Språkvetenskapen kan tala 
om empiriska korrellationer mellan fonem, grafem och företeelser i världen, 
men den kan inte tala om hur språk och värld hänger samman och hur språk 
kan säga hur det är.  

För att kunna tala om detta behövs en reflektionsnivå som förmår gå mot 
sakerna själva genom en väsenansanalys av de mer grundläggande samman-
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hangen. Att denna i sin tur behöver formuleras språkligt upphäver inte detta 
faktum. Resultatet av analysen kan aldrig på förhand vara dikterat av språk-
ets nedärvda struktur, utan det är något som bara kan komma ur ett 
eidetiskt-väsensmässigt skådande och sökande som använder sig av de ut-
trycksmöjligheter som står till buds. På samma sätt som vi accepterar att vårt 
språk vidgas i takt med att vi vinner nya världsliga erfarenheter och kun-
skaper, så måste vi acceptera att språket också kan fungera som ett medium 
för att formulera nya och fördjupade inblickar i språkets, medvetandets och 
kunskapens egen verklighet. 

Kritiken av historicismen 

Efter att ha diskuterat naturalismen och dess tillkortakommanden, vänder 
sig Husserl i den andra delen av ”Filosofi som sträng vetenskap” till vad 
som åtminstone på ytan kan tyckas vara dess fullständiga motsats, näm-
ligen historicismen. Vad är då historicism? Termen är mångtydig. Ibland 
förekommer den som en neutral beteckning på det moderna historiska 
tänkande som växer fram under artonhundratalet. För vissa fick den 
beteckna tron på överordnade historiska lagar, hos andra används den som 
en positiv uppmaning till historisk kontextualisering. Som ett kritiskt be-
grepp kom det också att beteckna en historiskt motiverad relativisering av 
normer och sanningskriterier. Husserls förståelse av begreppet ligger nära 
det sistnämnda. Han skriver på första raden av det aktuella avsnittet: 
”Historicismen intar sin position inom den sfär av empiriska fakta som rör 
det andliga livet, och i och med att den antar detta liv som något absolut, 
utan att direkt naturalisera det (i synnerhet som denna specifika innebörd 
av natur ligger det historiska tänkandet fjärran och åtminstone inte i all-
mänhet utövar ett bestämmande inflytande på det), uppkommer en rela-
tivism som är nära besläktad med den naturalistiska psykologismen och 
som leder till analoga skeptiska svårigheter” (s. 56). Denna lite omständliga 
karaktäristik fångar vad som för många vid den tiden var kärnan i en då 
omfattande diskussion om historicismen, som just en form av relativism 
och skepticism med stora kulturfilosofiska implikationer.  

Som hållning kan historicismen i denna betydelse sägas uppstå ur den 
starka framväxten av historiska humanvetenskaper som skett i Europa under 
det föregående seklet parallellt med naturvetenskapens landvinningar. Det 
var ett kulturhistoriskt intresse som öppnade blicken mot den mänskliga 
andens verksamhet över tid. Den betraktar inte naturen eller någon objektivt 
given verklighet som det primärt givna. Denna mening av ”natur” ligger, 
som Husserl också kommenterar i den långa parentesen, fjärran från det 
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historiska tänkandet. Nej, dess släktskap med idealistisk filosofi, och framför 
allt med en hegeliansk och posthegeliansk tradition, gör att den intresserar 
sig i första hand för den andliga sfärens egen dimension (ande, tyskans Geist, 
står här som samlingsnamn för mänsklig kulturproduktion överhuvud). För 
det historiska tänkandet är det den mänskliga andens olika konkretiseringar 
genom vetenskapliga, religiösa och konstnärliga bedrifter som står i centrum 
för intresset. 

Att se den faktiska andens förvandlingar som det grundläggande pekar 
dock samtidigt i riktning mot en viss relativism, eftersom den historiska 
blicken inte gör anspråk på någon privilegierad utgångspunkt utifrån vilken 
ett historiskt uttryck kan värderas eller brukas. Historicismen kan inte se sin 
egen tid som något annat än ännu en andlig transformation inom ett organ-
iskt flöde av världsbilder, uppfattningar och uttryck. 

Den naturalistiska scientismen och den historicistiska kulturvetenskapen 
kan vid en första anblick te sig som varandras motsatser. Men Husserls 
poäng är att de i själva verket är besläktade med varandra. På samma sätt 
som historicismens relativistiska budskap implicerar förlusten av en stabil 
grund från vilken historien kan förstås, så leder naturalismens blindhet för 
subjektivitetens förhållande till naturen att det till sist inte går att redogöra 
för hur vetenskap eller objektivitet är möjligt. Som den föregående analysen 
av naturalismen visat, så förvandlas även kunskapsrelationen till bara en 
empirisk naturlig företeelse bland andra inom en naturvärld. Det leder i sin 
tur till att den objektiva kunskapen om naturen framstår som en fullständig 
gåta. Den relativisering av kunskapen som följer av historicismen är i själva 
verket därför den slutgiltiga konsekvensen också av den skenbart motsatta 
ideologin. När det gäller de mest grundläggande frågorna om kunskapen och 
objektivitetens mening och möjlighet, så hjälper därför inget av dessa 
perspektiv. Det krävs en annan typ av betraktelser, som kan nå längre in i 
erfarenhetens verklighet. 

Det innebär inte att kulturhistorisk kunskap inte skulle ha sitt berättig-
ande. Den har sitt uppenbara värde för människans förståelse av sig själv som 
historisk varelse på samma sätt som naturvetenskapen utvidgar hennes 
vetande om den objektiva naturen. Husserl betonar sin respekt för historiskt 
uttolkande kulturstudier och nämner som ett särskilt framstående exempel 
Diltheys forskning i ”världsåskådningar”. Han beskriver det som undersök-
ningar som syftar till att ur skilda kulturella flöden hämta fram det specifika 
för en viss struktur eller epok genom att fånga upp dess bestämmande moti-
vation. Denna kan begripas eller förstås, genom en särskilt sorts inlevelse i en 
historisk-andlig enhet som innefattar både religion, vetenskap och konst. 
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Husserl ser detta som en angelägen uppgift för att kartlägga morfologier och 
typologier i mänsklighetens historia.  

Det är värt att särskilt notera hans höga uppskattning av Dilthey och 
dennes forskning. I sammanfattningar av Husserls filosofi nämns Dilthey 
och hans studier i världsåskådningar ibland som ett exempel på det som 
Husserl vänder sig emot. Men hans poäng är inte att sådana studier i sig 
implicerar en historicistisk attityd. Däremot kan de motivera ett sådant 
betraktelsesätt. I takt med det historiska medvetandet ökar också känslan av 
att historien bara är en ändlös följd av växlande hållningar och kulturella 
åskådningar och system. Även synen på naturvetenskaperna hotas i längden 
att dras in i detta perspektiv. Också dessa vetenskaper har genomgått sina 
förvandlingar över tiden, med teorier som ständigt avlöser varandra. Det his-
toriska medvetandet kan också i detta avseende leda till historicism i betyd-
elsen kunskapsmässig relativism. 

Kännetecknande för det historiska perspektivet är att det inte i sig inne-
håller några värdekriterier. Vi kan beskriva en viss historisk epok eller ut-
veckling, men därur kan vi inte dra några slutsatser om denna utvecklings 
önskvärdhet eller giltighet. Exempel går att hämta från varje tänkbart fält 
som ges en historisk belysning, såväl ekonomisk, politisk som filosofiskt-
teoretisk. Husserl nämner som exempel att ingen matematiker söker i mate-
matikens historia för att ta reda på om en viss sats eller ett visst bevis är sant. 
I stället riktas analysen mot sakerna själva för att grunda anspråken där. Det 
innebär vidare att det historiska perspektivet inte heller kan anföras som ett 
giltigt argument mot möjligheten av en universellt giltig och bindande teori. 
Det faktum att mänskligheten hittills famlat i sina försök att få ett teoretiskt 
grepp om sin värld innebär inte i sig att detta inte skulle vara möjligt. 

Från dessa anmärkningar är det lätt att få intrycket att Husserl är helt 
ohistorisk i sin attityd. Men inom ramen för denna uppgörelse med his-
toricismen är det viktigt att samtidigt vara lyhörd för de reservationer och 
utvikningar som pekar i en annan riktning, som när han plötsligt tvärtom 
framhåller att han inte alls åsidosätter värdet av historiska perspektiv inom 
filosofin (på s. 63). Ett utforskande av den mänskliga andens historia, menar 
han, är tvärtom en minst lika väsentlig erfarenhet för den filosoferande som 
upptäckten av naturen. Ja, den är rentav mer betydelsefull, eftersom feno-
menologins domän, såsom en undersökning av väsenssammanhang och 
ideala andliga formationer är det som binder samman individer med den 
övergripande eller universella mänskliga anden. För att dessa historiska 
insikter ska kunna förvaltas och förstås på rätt sätt så måste de emellertid 
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betraktas utifrån en mer principiell reflexiv grund som endast fenomenolo-
gin kan tillhandahålla. 

Vad är då egentligen fenomenologins alternativ till sin tids naturalism och 
historicism? Den säger sig vilja vara ett samlande vetande och värderande, 
vars uppgift det är genomlysa en splittrad världsbild. Den vill återställa saker 
till deras rätta proportioner genom att upprätta de distinktioner som tillåter 
oss att överblicka vår kulturella-vetenskapliga situation. Det ligger därmed 
nära till hands att uppfatta det som att fenomenologin i själva verket vill vara 
ett nytt slags världsåskådning som ska kunna läka en splittrad kultur. Är det 
så vi ska se på fenomenologin, som ett slags alternativ världsåskådning? Det 
är uppenbarligen en fråga som också slagit och provocerat Husserl, eftersom 
han väljer att använda den tredje och avslutande delen av sin uppsats åt att 
utreda den, för att till sist avfärda att det är vad han söker.  

Vetenskap och världsåskådning 

Husserl inleder sitt avslutande resonemang med en längre betraktelse över 
själva idén om en ”världsåskådning”. Vad är det egentligen för något och 
vari består dess värde? Han är inte alls principiellt emot en sådan strävan. 
Att skapa sig en sammanhängande världsåskådning är tvärtom en naturlig 
och berömvärd strävan att bilda sig som människa. Det är en strävan att 
överblicka sin tid och dess möjligheter och att samla dem i ett personligt 
och samtidigt för alla bindande ideal om vad en människa borde vara. Det 
handlar om att införliva tidens vetande och att uttrycka dess moraliska och 
religiösa inställning i ett samlat helt. Världsåskådning är i denna mening 
förbundet med livsideal som godhet och visdom. 

För Husserl hänger detta mål samman med idén om filosofen som ett 
slags samvete för sin tid. Ändå menar han att på en bestämd punkt skiljer sig 
livsåskådningsfilosofi från filosofi i betydelsen av en sträng vetenskap. Skill-
naden handlar om tid. Vad som i grunden kännetecknar vetenskapen som vi 
känner den är dess karaktär av oändlig uppgift. Vetenskap är inte avslutbar. 
Den siktar mot framtiden som en öppen horisont av nya uppgifter, och där-
med framåt mot kommande generationer som ska fortsätta dess arbete och 
uppgifter. Vetenskapen i dess ideala gestalt hör i detta avseende hemma 
inom ett övertidsligt rum: ”Vetenskapens ’idé’ är däremot övertidslig” (s. 69). 
Dess insikter och upptäckter må vara ofullständiga och på förhand dömda att 
bli överträffade, men de verkar inom en skapelse som siktar mot oändlig-
heten. Han fortsätter: ”Vetenskap är en titel för absoluta, tidlösa värden. 
Varje sådant värde, så snart det har upptäckts, hör till mänsklighetens skatt-
kammare...” 
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Det är denna tidsliga bestämning av vetenskapen som skiljer den från 
varje världsåskådning. En världsåskådning, eller världsåskådningsfilosofi, 
kan bara ha som sin uppgift att utifrån sitt speciella nu försöka samla den 
rådande kulturella situationen i ett enhetligt perspektiv, som i sig utgör 
normen för en bildad människa i denna speciella historiska gemenskap. 
Eller som Husserl skriver: ”Även världsåskådning är visserligen en ”idé”, 
men den har ett mål som ligger i det ändliga” (s. 69). 

Denna uppdelning mellan vetenskap och världsåskådningsfilosofi utifrån 
tidsdimensionen är dock bara det första steget i den särpräglade syntes som 
Husserl här försöker frammana. I följande avsnitt tar han upp den spänning 
som i alla tider förekommit och måste förekomma mellan en ändlig och en 
övertidslig ambition. Även de som är verksamma inom de positiva veten-
skaperna kan under perioder förlora känslan för det egna projektets implika-
tioner och skyldigheter. Såväl vetenskapens etos som den vetenskapliga 
filosofins etos är en hotad andlig form, den kan alltid dö ut som Husserl 
konstaterar. Denna känsla för den oändliga uppgiften ser han som särskilt 
svag i skrivande stund. För specialvetenskapernas del innebär det en tekni-
fiering av vetandet, när det teoretiska intresset alltmer definieras i termer 
praktiska problem som ska lösas. För filosofins del däremot blir situationen 
mer dramatisk. Den befinner sig sedan tidernas början i en vacklande 
position i förhållande till vetenskapen. Det återstår alltjämt att utveckla kon-
sekvenserna av de ideal som den faktiskt bekänner sig till. Det allmänna 
behovet av en världsåskådning som kan svara mot människans moderna 
belägenhet gör denna uppgift viktigare än någonsin. I takt med att de posi-
tiva vetenskaperna levererar alltmer vetande om alltfler förhållanden ökar 
behovet av en filosofi som kan samla och grunda detta vetande i en övergrip-
ande betraktelse. Situationen är i själva verket akut, eller som Husserl ut-
trycker det: ”Vår tids andliga nöd har verkligen blivit outhärdlig” (s. 74).  

Varur härrör denna nöd? Den paradoxala situationen vi står inför handlar 
till sist om att det är vetenskapen själv som stegrat nöden, samtidigt som det 
bara är vetenskapen, eller snarare dess oinfriade ideal, som kan lindra den. 
Den moderna epoken har förmått producera mer ny kunskap och teknologi 
än någon annan period. Men genom sin fragmenterade karaktär och sina 
oreflekterade förutsättningar har detta vetande ändå inte ökat människans 
överblick och förståelse av sig själv och sin värld. I detta läge behövs en sam-
lande intellektuell kraft som bara kan formuleras av filosofin. Denna filosofi 
kan dock inte vara en världsåskådningsfilosofi bland andra, inte ännu en 
ändlig kulturformation. Den måste själv bejaka just de ideal som förknippas 
med det högsta positiva teoretiska vetandet, nämligen övertidslighet och 
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universalitet. Den vetenskapliga filosofin ska bota oss från vetenskapens 
negativa effekter genom att formulera en ny världsåskådning som samtidigt 
står i uttrycklig opposition till själva idén om en världsåskådning som den 
tidigare förståtts. Husserl skriver: ”Nöden stammar här från vetenskapen. 
Men det är bara vetenskap som slutgiltigt kan övervinna den nöd som här-
stammar från vetenskapen” (s. 75).  

I denna stegrande dramatik, som upptar de sista sidorna av uppsatsen, 
uppträder Husserl som en kulturanalytiker och kritiker av profetiska mått. 
Mänskligheten befinner sig vid ett vägskäl, inte för att den har förlorat sin tro 
eller lydnad mot någon gud eller religion, utan på grund av sitt oreflekterade 
förhållande till just den rationella modernitet som tagit den ur alla sådana 
föreställningar. Vad som krävs i detta läge är ett nytt åtagande. Den stränga 
vetenskap som han förordar ska ersätta världsåskådningarnas rivalitet med 
något som har förnuftets fasthet och beslutsamhet: ”Endast vetenskapen kan 
fälla ett avgörande, och dess avgörande bär evighetens prägel” (s. 76). Den 
vetenskapliga filosofin låter sig nämligen inte bromsas upp, den kan bejaka 
sina ideal kompromisslöst genom ett ”fritt ägnande åt problemen själva”. 
Historien kan av denna filosofi används som en inspiration och som en liv-
givande kraft, men den får inte stå i vägen för sakerna själva. Filosofin, 
skriver han, är väsentligen ”en vetenskap om de sanna begynnelserna, om ur-
sprungen” (s. 80). Det handlar om att sträcka sig in mot en ”direkt intuition” 
och mot ”det fenomenologiska väsensseendet”. 

Endast genom bejakandet av ett sådant absolut filosofiskt vetande menar 
Husserl att det är möjligt för filosofin att fylla sin kulturella uppgift. Inget 
annat vetande förmår i dag uppbära dessa universella anspråk. Om filosofin 
ska vara värd sitt namn måste den därför anta en sådan utmaning. Det 
innebär också att anta uppgiften att tränga ner i grunden av våra mest 
fundamentala begrepp och föreställningar, som subjektivitet, objektivitet, 
erfarenhet och sanning. Uppsatsen erbjuder ett utkast till ett sådant program. 
Den är ett särpräglat, systematiskt och hängivet försvar för att en fördjupad 
reflexiv vetenskaplighet ännu är möjlig som en samlande kulturfilosofi.  
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KAPITEL 3

Cartesianska meditationer

Under tjugotalet växer fenomenologins ryktbarhet. Studenter kommer 
resande från hela världen för att studera för Husserl vid Freiburgs uni-
versitet, från såväl Japan som Frankrike, däribland Emanuel Levinas. Ett 
tecken på detta internationella erkännande är den inbjudan Husserl mottar 
1929 att föreläsa i Paris om sin filosofi. Det ursprungliga föreläsnings-
manuskriptet omfattade ungefär en tredjedel av det som sedan skulle ges ut 
som boken Cartesianska meditationer, som först publicerades på franska i 
översättning av Levinas tillsammans med Gabrielle Peiffer. Särskilt den 
långa femte och sista meditationen om intersubjektivitet tillades i efter-
hand.9 Inför läsningen av denna text är det bra att ha i åtanke att Husserl 
ursprungligen talar till en fransk publik. Han vänder sig till sina åhörare 
genom att knyta an till det som de kan förväntas ha den mest omedelbara 
relationen till, nämligen Descartes. Det är dock ingen godtycklig utgångs-
punkt. Redan innan dessa föreläsningar hade Husserl använt sig av den 
cartesianska tvivelsmetoden som en jämförelsemodell, exempelvis i Feno-
menologins idé. Men i detta tidigare arbete är betydelsen av Descartes ned-
tonad, som någon som gjorde något liknande det Husserl själv ville göra 
men med andra avsikter.  

Också i Cartesianska meditationer är hållningen till föregångaren kluven, 
men inledningsvis är Husserl vördnadsfull i tonen. Descartes sägs ha åstad-
kommit saker av ”evig betydelse” och tre centrala motiv som sammanbinder 
fenomenologin med dennes filosofi presenteras redan i den första paragra-
fen. Det första gäller den övergripande ambitionen att omstöpa filosofin till 
ett nytt slags vetande genom att ge den ett säkert fundament som samtidigt 
kan grunda alla andra vetenskaper, kort sagt idén om en första filosofi. Men 
också vägen till detta fundament har han pekat ut, som ett återvändande till 
subjektiviteten. Det handlar om ett på samma gång etiskt-existentiellt och 
kunskapsteoretiskt ställningstagande. Vid någon punkt måste den tänkande 
dra sig undan världen och dess givna förutfattade meningar för att hitta fram 

9 Tillsammans med sin assistent Eugen Fink var Husserl också engagerad i vad som var tänkt som 
en sjätte meditation, som skulle behandla den ”transcendentala metodläran”, vilket i grund och 
botten handlar om att göra fenomenologin själv och dess möjlighet till ett tema. Den infogades 
aldrig i den tyska versionen, men har senare givits ut av Husserl-arkivet som ett verk av Eugen 
Fink, VI. Cartesianische Meditation, utg. H. Ebeling, J. Holl & G van Kerckhoven (Dortrecht: 
Kluwer, 1988).  
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till en i det egna reflekterandet egot grundad visdom. Steget omfattar ett tvi-
vel, där den tänkande väljer att ta sin utgångspunkt endast i vad som är givet 
i absolut visshet i egots erfarenheter eller cogitationes. Utifrån detta ego här-
leder sedan Descartes det system av sanningar som ska bli hans nya filosofi. 

Alla dessa steg återkommer också i fenomenologin, men i en annorlunda 
gestalt som till sist leder till att fenomenologen även måste lämna Descartes 
bakom sig. I en för Husserl karaktäristisk gest förklarar han att det gäller att 
börja tillsammans med Descartes, även om slutmålet är att förkasta så gott 
som varje bekant innehåll i den cartesianska doktrinen. Det är en trohet 
genom svek. Genom att vända sig mot egot eller subjektiviteten har Des-
cartes pekat ut den riktning som varje radikal och ansvarstagande filosofi 
måste följa. Han har vänt sig bort från den ”naiva objektivismen” till 
den ”transcendentala subjektivismen”. Vad denna naiva objektivism innebär 
har redan diskuterats i anknytning till ”Filosofi som sträng vetenskap”. Det 
transcendentalfilosofiska temat var dock inte lika utvecklat i den tidigare 
texten, utan mer antytt. Explicit dyker det upp först i Idéer för en feno-
menologisk filosofi några år senare. I övrigt påminner inledningen till Cartesi-
anska meditationer på många sätt om ”Filosofi som sträng vetenskap”. Också 
här talas det om filosofins splittring och kris, om hur den sedan mitten av 
förra seklet förlorat sin riktning och nu är en enda röra av olika skolbild-
ningar och stilar, utan gemensam plattform eller ens ett rationellt samtal som 
håller den samman. 

Det fenomenologiska betraktelsesättet  

I den första meditationen (som börjar med §3) lägger sig Husserl till att 
börja med nära den cartesianska metoden och hållningen. Tanken är att på 
nytt iscensätta det cartesianska tvivlet, vilket så småningom ska visa sig leda 
fram till Husserls egna upptäckter och förhållningssätt. För att kunna följa 
och förstå vad som sker måste läsaren låta sig sänkas ner i den filosofiska 
situation som Husserl här målar upp. Det är en reflektion som leder till-
baka mot en tänkt första punkt, som kräver att den läsande och tänkande 
själv är beredd att pröva denna väg. 

Till att börja med handlar det mest om vilket ideal om vetande och veten-
skap som ska få styra. Till den reducerande och tvivlande hållningen hör ju 
att inte ta några färdiga teorier eller system för givna. Vi kan alltså inte, till 
skillnad från Descartes, låta oss ledas av något slags geometriskt, axiomatiskt-
deduktivt metodideal. Vi kan inte förutsätta något färdigt kunskapssystem, 
inte ens logiken, i den mening av en vetenskapslära som den utvecklats i 
Logiska undersökningar. Vi måste visserligen ha en allmän idé om vart vi är 
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på väg – annars vore ju hela projektet fruktlöst –, men ingenting bestämt kan 
antas om detta ideal. Det handlar om att vinna en visshet och en grund med 
universella ambitioner. Förebilden är, skriver Husserl, det vetande vi redan 
äger, men vilken metod det inbegriper måste åtminstone till en början förbli 
ovisst. 

Följande paragraf (§4) vidareutvecklar denna fråga om vetenskapligt ideal 
och ger samtidigt en konkret illustration av hur en fenomenologisk väsens-
analys kan se ut. Husserl betonar nämligen att vi i vårt sökande efter en 
vetenskaplighetens idé inte får nöja oss med att bara abstrahera fram ett all-
mänbegrepp från de befintliga vetenskaperna. Den idé vi söker ska inte bara 
konstatera något, den ska också äga en bindande och normerande kraft som 
motiverar oss att följa den genom en särskild typ av betraktelse. I stället för 
att bara ta vetenskapens fakticitet för vad den är, måste vi tränga in i dess 
grundläggande element och förutsättningar. Vi måste, som Husserl också 
skriver, ”leva oss in i den”. Syftet är att utvinna dess allmänna mening och 
ideala bestämning genom att fånga upp dess mest genuina motiv, oavsett vad 
varje respektive vetenskap nödvändigtvis själv artikulerat. 

Som ett första steg i riktning mot ett sådant uppklarande av vetenskapens 
idé inifrån den själv, lyfter Husserl fram fenomenen ”omdöme”, ”sanning”, 
”kunskap” och ”evidens”. Längre fram i meditationerna kommer han att 
ägna mer uppmärksamhet åt dessa teman. Här handlar det om att staka ut 
väsentliga komponenter som hör till vetenskaplighetens grundstruktur. 
Vetenskap är något som utvecklas i form av omdömen, med anspråk på att 
vara grundade antingen indirekt i andra omdömen eller antaganden eller 
direkt grundande, och således med ett omedelbart anspråk på sanning, kor-
rekthet eller något som helt enkelt är evident, i betydelsen givet bortom 
tvivel. Att vara välgrundat implicerar också upprepbarhet, att det är möjligt 
att återvända till och upprepa en viss insikt så att den kan befästas på nytt. 
Dessa anmärkningar utgör dock än så länge bara en förberedande skiss. 

De följande två paragraferna (§5 och §6) utvecklar resonemanget kring 
begreppet ”evidens”. I princip handlar det här om att ge en fenomenologisk 
analys av den på sätt och vis självklara men inte alltid reflekterade idén att 
kunskap handlar om visshet genom egen levd och beprövad erfarenhet. 
Husserls begrepp för denna kunskapsgrundande erfarenhet är alltifrån 
Logiska undersökningar ”evidens”. Det är ett omfattande begrepp, vilket klart 
framgår (s. 31) när han skriver att det i en bred mening är det samma 
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som ”erfarenhet av det som är”.10 I dagens vetenskapsteoretiska debatt talas 
ofta om ”evidensbaserat” vetande, som en kvalifikation av vetenskap som är 
grundad på vetenskapligt beprövade metoder. Det är en användning som är 
besläktad med Husserls begrepp i den meningen att det handlar om vad som 
är verifierat och styrkt. Men det saknar helt den filosofiska horisont som 
knyter det till en förståelse av den mänskliga subjektiviteten som grund för 
erfarenhet och mening överlag. För Husserl är evidensen detsamma som 
egenskapen att vara given för ett medvetande. Det kan vara värt att tillägga 
att det inte ska förväxlas med den engelska primära betydelsen av begreppet 
evidence, i betydelsen bevis, stöd eller tecken på något. Den tyska termen 
Evidenz pekar mer i riktning mot det svenska ”att vara evident”, som ett lite 
ovanligt uttryck för det som är klart och tydligt insett. 

Husserl går därefter vidare och talar om grader av evidens i termer av 
olika givenhetssätt. Han nämner framför allt tre nivåer av evidens: inadekvat, 
adekvat och apodiktisk. Det är centrala fenomenologiska begrepp som det är 
viktigt att förstå hur de används. Redan i Logiska undersökningar har de pre-
senterats utförligt i den sjätte och sista undersökningen. Här får läsaren bara 
en kort sammanfattning. Den inadekvata evidensen är när något inte upp-
fyller en förväntan eller ett omdöme eller när det avsedda inte är givet till 
fullo. Denna sortens evidens omfattar i själva verket all empirisk erfarenhet 
av världsliga fenomen, som aldrig ges till fullo och uttömmande, utan bara i 
skiftande grad av närvaro. Den adekvata evidensen däremot betecknar en 
grad av givenhet när förväntan, avsikt och omdöme helt sammanfaller med 
det givna objektet eller företeelsen i vad Husserl ofta kallar en uppfyllande 
akt. Denna fullständigt adekvata evidens kan inte förverkligas fullt ut när det 
gäller det empiriskt givna. Som begrepp fungerar den därmed snarare som 
ett oändligt uppskjutet ideal för dessa slags erfarenheter. När vi griper efter 
någon del av verkligheten för att verkligen förstå den på ett uttömmande sätt 
så är vi riktade mot detta ideal om adekvat evidens som ett krympande men 
undflyende gränsvärde. 

Den apodiktiska evidensen slutligen är egentligen vad som är mest be-
tydelsefullt så här inledningsvis när Husserl försökt utmejsla vetenskap-
lighetens eget väsen. Förutom den utopiska idén om en fullständigt adekvat 
(empirisk) evidens, som till sist måste förbli ett evigt uppskjutet oavslutbart 
projekt, finns denna andra form av evidens, som betecknar det om vilket 
inget tvivel kan finnas. Det som är apodiktiskt givet är det som inses vara 

 
10 Alla citat och sidhänvisningar här och framöver är till D. Birnbaums och S-O. Wallensteins över-
sättning Cartesianska meditationer. En inledning till fenomenologin (Göteborg: Daidalos, 1992).  
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nödvändigt sant. Det är, som Husserl skriver (på s. 34) ”absolut otvivel-
aktigt”. Det är det vars motsats vi inte ens kan tänka oss som möjligt, som 
analytiska, aprioriska eller förnuftsmässiga sanningar. 

Redan i följande korta paragraf (§7) blir det tydligare vartåt dessa 
inledande distinktioner har syftat. Här handlar det om världens vara och vår 
visshet om dess existens. Ingenting kan tyckas vissare än att denna värld som 
vi erfar runtomkring oss, existerar just som den framträder för oss. Det om 
någonting, frågar Husserl retoriskt, borde väl kunna accepteras som en första 
säker utgångspunkt? Men, fortsätter han, om vi verkligen undersöker på 
vilket sätt den är given, så inser vi strax att även om den tycks äga den mest 
påtagliga visshet, så har den inte en apodiktisk karaktär. Den är given för oss 
genom samma empiriska erfarenhet som vi vet inte uppfyller kravet på en 
sådan evidens. Den kan ju alltid visa sig vara ofullständig och förvrängd. Om 
ett fundament ska vila på apodiktisk sanning, så duger därför inte världens 
existens som utgångspunkt. 

Det är tydligt att Husserl här följer Descartes framställning i dennes 
Meditationer. Konstaterandet att världen och den objektiva naturen inte har 
karaktären av en fullständigt evident erfarenhet är ju ett steg också i den 
cartesianska tvivelsgången. Husserl återuppväcker dess rörelse och länkar sig 
till den för att söka sig vidare i dess riktning. 

Den fenomenologiska reduktionen 

Det är nu dags att titta närmare på den tankeoperation som redan nämndes 
i föregående kapitel och som intar en så central ställning inom fenomeno-
login, nämligen den transcendentala eller fenomenologiska reduktion, eller 
helt enkelt epochén. Här i Cartesianska meditationer framställs den först 
som en direkt pendang till det cartesianska tvivlet, vilket riskerar att den 
uppfattas snarare som en illustration av en bekant tankefigur ur det för-
flutna. Men det handlar i själva verket om en helt central dimension av den 
husserlska reflektionen, som har en framträdande plats alltsedan Fenome-
nologins idé tjugo år tidigare och i synnerhet i Idéer, där den presenteras 
mest utförligt. Även om reduktionen i Cartesianska meditationer länkas till 
en framställning som aktualiserar det berömda cartesianska tvivlet, så rör 
det sig alltså om en genuint Husserlsk tankefigur. Den betecknar en själv-
reflexiv erfarenhet som är avgörande för att förstå inte bara fenomeno-
logins metod, utan hela dess arbetsfält. 

Husserl talar själv inledningsvis om ”den stora omvändning” som ska leda 
ner till ”den transcendentala subjektiviteten” (s. 36). Vad innebär då denna 
omvändning, och vad är den transcendentala subjektiviteten? För att nå fram 
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till en förståelse inbjuds läsaren att följa en väg som leder från ett vanligt 
perspektiv ner mot en förvandlad filosofisk blick. I det första steget uppfattas 
den omkringliggande världen som jaget ser den som mest, det vill säga som 
något som bara finns därute framför mig oberoende av mig och min existens. 
Därefter tar jag ett steg tillbaka och låter istället världen liksom komma till 
mig, som något som gör anspråk på mitt erkännande av dess mening och 
existens. För att nå dit måste jaget släppa taget om den ordning som säger att 
världen alltid är och har varit och att jaget bara är en del av den. Istället måste 
det göra själva denna uppfattning till en erfarenhet för mig. Det handlar inte 
om att släcka ner eller stänga blicken eller att skjuta något åt sidan, utan 
snarare om att kapa banden till ett inövat och betingat seende och träda till-
baka ett steg till en punkt där allt som är förvandlats till vara-fenomen. Vilka 
föreställningar är det då som påverkas av en sådan omställning? Inte bara 
världens existens blir till en fråga om erfarenhet, givenhet och fenomenalitet. 
Också andra levande varelsers existens förvandlas genom omvändningen till 
fenomen. Därmed kapas också banden till den kulturella sfären. Hela den 
livsvärld som omger jaget blir likaså till vara-fenomen efter att tidigare ha 
varit något som rätt och slätt existerar som dess naturliga omgivning. 

Detsamma gäller det förflutna. I den mån detta fanns med jaget tidigare i 
form av minnen och kunskaper så förekommer det fortfarande, men nu som 
fenomenet förflutenhet, som något som är givet för jaget på ett visst sätt. 
Allting fortsätter som förut. Alla erfarenheter, minnen, förväntningar och 
tvivel finns där som tidigare. Men skillnaden är att de nu uppfattas utifrån 
denna reflekterande fenomenologiska hållning genom vilken de framträder 
som något som är givet för det reflekterande, varseblivande och åminnande 
jaget. Trots att Husserl talar om att ”sätta inom parentes” eller att ”koppla 
bort” antaganden, så har dock ingenting egentligen gått förlorat. Tvärtom, 
menar han, har någonting vunnits, nämligen ”mitt rena liv, med alla dess 
rena upplevelser och rena meningar, fenomenens universum, i fenomeno-
logins specifika och vida mening” (s. 38). 

I denna fenomenologiskt reducerade hållning når jaget sig självt som ego 
och rent medvetande och som ström av erfarenheter, värderingar, förvänt-
ningar, minnen, etc. Världen är därmed förvandlad till något uppfattat och 
antaget av jaget som ett medvetet cogito. Detta medvetandets rena liv är i 
själva verket den plats där, som Husserl skriver, hela det egna livet äger rum. 
Det naturliga varat hämtar sin mening och giltighet från denna medvet-
andets region. Det naturliga varat är ”sekundärt” och förutsätter denna 
region av transcendentalt vara som öppnats upp av den fenomenologiska 
reduktionen. 
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I följande paragraf (§9) sägs detta ego och dess medvetandeström uppfylla 
de tidigare ställda kraven på en apodiktiskt given grund. Jaget och dess 
menande akter äger en giltighet som inte drabbas av ofullständigheten hos 
det reella, avsedda innehållet i en viss erfarenhetsakt. Men i vilken mening är 
jaget givet med sådan fullständig visshet? Faktum återstår att också detta är 
en undflyende ström, där något ständigt följs av ett annat. Hur kan han 
hävda att något så efemärt som jaget och dess subjektiva erfarenhetsfält 
skulle utgöra en apodikticitet? Husserl replikerar med att påminna om dis-
tinktionen apodiktisk och adekvat. Vad som är adekvat givet i varje stund är 
just bara ett slags levande nu, med dess specifika innehåll, något som sträcker 
sig bakåt i ovisshet om det förflutna liksom om vad som ska komma. Men 
även om detta erfarenhetsfält till sitt specifika innehåll är och måste vara 
obestämt, så är dess generella vara givet på ett apodiktiskt sätt. 

Husserls avgränsning mot det cartesianska tvivlet 

I följande paragraf vänder sig Husserl tillbaka till Descartes och hans sätt 
att förvalta denna upptäckt av det tänkande jagets apodikticitet. Efter att 
hittills ha varit lojal mot föregångaren och efter att ha modellerat sin 
presentation av den fenomenologiska reduktionen på det cartesianska 
tvivlet, lyfter Husserl nu i stället fram på vilka punkter föregångaren till sist 
förfelade sina insikter. Delvis sägs det ha att göra med det skolastiska arvet, 
att Descartes trots sin storslagna ansats inte var mogen att bryta ny mark. 
Men mer handlar det om ett visst vetenskapsideal som till sist visade sig 
vara verksamt på ett fördomsfullt sätt. För Descartes var cogito-satsen ett 
fundament av ett axiomatiskt slag, en sanning ur vilken andra sanningar 
sedan skulle kunna härledas på deduktiv väg. Men med denna förståelse 
försvinner den egentliga innebörden av den transcendentala subjektiviteten 
som Husserl ser det. Vidare skedde ett avgörande misstag genom att Des-
cartes valde att se jaget som ett tänkande ting (res cogitans). Så snart denna 
feltydning skett låg vägen öppen för en fundamental förvanskning av hela 
upptäckten, nämligen i form av en transcendental realism, vilket enligt 
Husserl utgör en absurd position. Bakom denna kritik kan vi skönja kritik-
en mot ”naturalismen” som den formulerades i ”Filosofi som sträng veten-
skap”, där den härleddes tillbaka just till renässansens vetenskapsideal. 

I den sista paragrafen i den första meditationen (§11) dras slutligen en 
strikt gräns mellan detta transcendentala ego och det psykologiska egot. 
Återgången till mig själv som transcendentalt ego innebär inte en återgång 
till mig själv som personligt-psykologiskt jag. I den reducerade positionen 
existerar med visshet bara jaget och dess akter eller erfarenheter, men detta 
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innebär inte att jag, denna enskilda människa, bekräftar min avgränsade 
existens. Radikaliteten hos tvivlet innebär att den fakticitet som utgör min 
världsliga existens också sätts åt sidan, liksom alla psykiska fakta som jag 
erfar i min rena inre erfarenhet. Det transcendentala ego som därmed 
uppenbaras utgör framför allt en giltighetsgrund mot vilken alla företeelser 
prövas. Transcendentalfenomenologisk själverfarenhet är därmed något an-
nat än psykisk själverfarenhet. Distinktionen kan förstås via den kunskaps-
teoretiska problematik som också diskuterades i anknytning till ”Filosofi som 
sträng vetenskap”. Det transcendentala egot är egot som mottaglighet och 
grund för erfarenhet och kunskap. Det är den bakgrund mot vilken all verk-
lighet tar gestalt och framträder genom menande akter. Detta inbegriper 
även den subjektiva självupplevelsen som också en form av erfarenhet med 
sina speciella anspråk och förutsättningar. 

I detta sammanhang är det viktigt att klart förstå hur Husserl använder sig 
av distinktionen mellan det transcendentala och det transcendenta.  
”Transcendens” är egenskapen att existera oberoende och av sig självt. Så 
länge reduktionen inte trätt i kraft är den helt enkelt liktydig med den 
spontana upplevelse vi har av yttervärlden som objektivt oberoende verk-
lighet. Efter reduktionen kvarstår denna transcendens, men nu istället som 
en meningsaspekt av ett större erfarenhetsfält. Reduktionen frilägger 
transcendens som det skikt av verklighet till vars väsen och mening det hör 
att det sträcker sig bortom egots eller subjektets immanenssfär. Subjektet 
däremot, i sin innebörd av absolut ego, är ”transcendentalt” i betydelsen att 
det är vad som förutsätts i varje kunskapsakt som dess fundament. Subjek-
tiviteten ligger till grund för det verkliga som något menat eller intenderat. 
Däri ligger dess transcendentalitet, medan transcendens är det som menings-
mässigt och till sitt väsen pekar utöver vad subjektet i en akt kan omfatta. 

Om den vidare betydelsen av reduktionen 

För många av Husserls läsare och efterföljare förblev den fenomenologiska 
reduktionen svårförståelig. Också bland hans nära assistenter fanns de som 
ställde sig avvisande trots att de i övrigt menade sig bejaka den fenomeno-
logiska metoden och dess resultat. Till dessa hörde Roman Ingarden, den 
berömde polske fenomenologen och litteraturteoretikern. Det finns brev 
bevarade mellan honom och Husserl som just handlar om reduktionen, där 
Husserl som svar på elevens förundrade reaktioner, förklarar att denna 
operation är det svåraste överhuvudtaget i fenomenologin. Samtidigt för-
står man av dessa brev att den också var det viktigaste för Husserl själv. 
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Vad är det då som sker genom denna återgång till subjektiviteten? Vad är 
det egentligen för en omvändning Husserl vill frammana? Det är bra att 
jämföra den utpräglat cartesianska framställningen i Cartesianska medita-
tioner med andra texter. I Ideer är utgångspunkten lite annorlunda. Där är 
det är inte i första hand det metodiska tvivlet som är utgångspunkten. 
Snarare handlar det om nödvändigheten av att kunna problematisera en viss 
naturlig inställning och naiv förståelse av relationen mellan subjekt och 
objekt. Där beskrivs i detalj hur det vanliga ”sunda” förnuftet ser på just 
denna relation. Det är samma naturalistiska synsätt som han hade beskrivit 
några år tidigare i ”Filosofi som sträng vetenskap”. Den betraktar världen 
som en ansamling av fysiska föremål, organiska såväl som oorganiska, med 
sin specifika uppkomsthistoria och utveckling, däribland människosläktet 
och andra varelser som utmärker sig genom egenskapen att också kunna 
uppfatta, representera, reflektera och få kunskap om den värld i vilken de 
ingår. Denna naturliga inställning kan förvisso fyllas av undran och vördnad 
inför världen och dess invånare. Men detta erfarenhets- och kunsksmässiga 
förhållande mellan subjekt och obekt är inte något den ser som extraordin-
ärt, utan som en i sista hand naturlig företeelse inom en större natur. Även 
om den ännu inte riktigt förstår detaljerna i hur detta förhållande fungerar så 
är den förvissad om att vetenskapen en dag ska ha löst också den gåtan. 
Kännetecknande för denna naturliga inställning är alltså de två drag som vi 
redan känner väl, nämligen en benägenhet att naturalisera subjektiviteten 
och att inte låta kunskapens problem uppta ett större område än nödvändigt. 

Vad reduktionen riktar sig emot är i första hand denna naiva naturliga 
inställnings idé om reell existens. Den gör det i första steget genom att kräva 
att varje antagande om en sådan existens sätts åt sidan eller inom parentes. 
Inte för att betvivla eller avvisa den, utan för att genast kunna återknyta till 
denna existens på nytt, men nu istället som en idé och en mening som 
medvetandet knyter till vissa av sina föreställningar. Reell existens får i den 
reducerade positionen innebörden av ett antagande, som en mening som hör 
till en viss typ av erfarenheter. Denna analys kan till en början tyckas förfela 
vad det reella är i sig självt. Men Husserls övertygelse är att det finns ett 
meningsfullt sätt att undersöka även realitet just med avseende på hur den ges 
för ett ego. Det innebär att”backa” ett steg för att låta erfarenhetsfältet fyllas 
av en andra ordningens erfarenhet, där det blir möjligt att reflektera över 
själva innebörden i att uppleva något sådant som yttervärld. 

För att verkligen förstå vad som här står på spel är det viktigt att ta in de 
positiva filosofiska anspråken som ligger bakom reduktionen. Det handlar ju 
inte bara om att träda tillbaka och reducera i betydelsen att ta bort något, 
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utan också om att upptäcka och aktivera ett område och erfarenhetsfält som 
inte är tillgängligt för den naturliga inställningen. Det transcendentala egot 
är för Husserl inte namnet på en inskränkt zon av erfarenheten, som dess 
blott subjektiva sida, utan det betecknar en grundläggande aspekt av verk-
ligheten själv. I den transcendentalfenomenologiskt reducerade positionen är 
världen inte förlorad. Den kvarstår, men nu belyst från ett håll som i vanliga 
fall ligger i dunkel, nämligen från den subjektiva grund som den alltid 
förutsätter men samtidigt skymmer i sin naturliga attityd. 

Även om Husserl i Cartesianska meditationer delvis av artighet mot sina 
franska värdar länkar sin metod direkt till det cartesianska tvivlet så är till sist 
inte tvivlet och sökandet efter absolut visshet den bästa ingången för att 
förstå reduktionen. Viktigare är objektivitetens och transcendensens prob-
lem. Det handlar om kunskapsrelationens möjlighet, hur det subjektiva och 
objektiva hänger samman. Den naturliga inställningen ser inte denna fråge-
ställning som sådan, eftersom den tar det objektivt existerande för givet. I 
den mån den naturliga inställningen reflekterar över detta förhållande kan 
det bara uppträda som problemet med hur det ena kommer in i det andra. 
Det är den filosofiska inställningens särmärke att fixera möjligheten av 
objektiviteten som ett universellt problem som i sig inbegriper alla andra 
faktiska frågeställningar. Det sker via en omvändning av perspektivet, där 
den naturliga inställningens spontana föreställning om relationen mellan ob-
jekt och subjekt vänds ut och in genom etablerandet av den transcendentala 
subjektiviteten som en djupare grund för att analysera erfarenhet överlag. 
Frågan om förhållandet mellan subjekt och objekt är hädanefter en fråga om 
mening och fenomenalitet, med andra ord hur något ges. 

Om förhållandet mellan det subjektiva och det objektiva 

Genom att betona vikten av att det filosoferande egot vänder sig inåt mot 
sina egna akter eller cogitationes framstår Husserl som en modern 
cartesian. Men samtidigt innebär hans uppgörelse med en dualistisk meta-
fysik att han lika gärna kan beskrivas som anticartesian. Framför allt gäller 
detta synen på subjekt-objekt relationen och på subjektiviteten överlag. 
Hos Descartes förblir till sist korrelationen mellan tänkande ting och 
utsträckt ting – mellan subjekt och objekt – en gåta som han försöker lösa 
med idén om en fysiologisk förbindelselänk i hjärnan, den berömda hypo-
tesen om tallkottkörteln som ett slags fysiologiskt relä mellan ontologiska 
domäner. Genom denna modell förblir det subjektiva och det objektiva två 
distinkta domäner i en dualistisk ontologi som knyts samman i ena änden 
av en körtel och i andra änden av Gud. Genom sin föreslagna lösning satte 
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Descartes därmed agendan för ett naturvetenskapligt utforskandet av själ-
en, samtidigt som han lämnade efter sig denna filosofiskt otillfredsställande 
tvåvärldsstruktur. 

Husserls hela ingång mot filosofin vägleds av en vilja att bryta igenom 
denna för det moderna vetenskapssystemet präglande dualism, inte genom 
en alternativ monistisk metafysik, utan genom själva det metodologiska an-
slaget att snarare beskriva hur världen faktiskt framträder och får sin mening. 
Det rör sig i det avseende mer om en metafysisk neutralitet. Han säger 
visserligen att reduktionen handlar om att vända sig bort från yttervärlden, 
att stänga av och sätta inom parentes varje antagande om dess existens för att 
istället träda in i den rent fenomenella sfären av subjektiva akter. Det kan 
tolkas som att han bara är intressead av den subjektiva upplevelsesfären och 
lämnar den objektiva yttervärlden åt sitt öde. Men den som läser honom 
noga inser snart som sagt att denna bild är missvisande. Husserl beskriver 
själv sin upptäckt inte som en förlust, utan tvärtom en vinst, nämligen av den 
transcendentala varagrunden (§8). Vad som har frilagts i och med reduk-
tionen är alltså en region och en vara-sfär som är mer fundamental än den 
skenbart givna reella grunden av utsträckta ting. 

En kritisk läsare skulle kanske ändå vara benägen att förstå detta som att 
han till sist ändå ersätter en dualism med en monism, att de två substanserna 
helt enkelt ersatts av en allt bärande subjektivitet. Redan i de första para-
graferna finns dock formuleringar som går på tvärs mot bilden av en sådan 
ny hierarki av det varande. På s. 38 talar han till exempel om cogitots värld av 
cogitationer som den domän inom vilken hela livet i världen, med alla dess 
aktiviteter och engagemang, äger rum. Jag kan inte få tillgång till någon 
annan värld än den som får sin mening och giltighet i och utifrån mig själv, 
skriver han där. Vad en sådan formulering antyder är att den fenomeno-
logiskt transcendentala domänen till sist inte är åtskild från den reella, utan 
att den snarare skulle beteckna ett sätt att erfara och beskriva den. Relationen 
mellan de två regionerna, den transcendentala och den naturliga, skulle då 
inte vara en hierarki mellan ontologiska domäner, utan snarare en kunskaps- 
eller förståelsemässig hierarki. Den subjektiva, fenomenella regionen kan inte 
förstås ur den naturliga, men däremot kan den naturliga förstås ur den 
transcendental-fenomenologiska. I denna erfarenhet är bandet till en ytter-
värld och till tingen omkring oss inte upphävd trots att själva existensantag-
andet genom reduktionen är satt inom parentes. Därigenom blir det möjligt 
att både deltaga i erfarenhet och se erfarenhet, genom en reflexiv dubblering 
av vår ständigt pågående och spontant upprätthållna verklighets-förbindelse. 
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Denna tolkning löser självfallet inte alla de filosofiska grundfrågor som 
vägledde och ärvdes vidare från Descartes, men den pekar i en riktning som 
öppnar texten för ett fördjupat studium. Fler pusselbitar återstår, framför allt 
en fördjupad förståelse av intentionalitet och konstitution, och av inter-
subjektivitet. Först när alla dessa analyser är på plats går det att få en klarare 
uppfattning av vad Husserls menar med det transcendentala och i vilken 
mån han verkligen bryter ny mark i relation till Descartes och ännu mer i 
relation till Kant. 
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KAPITEL 4 

Transcendental grundläggning 

Första paragrafen i den andra meditationen ställer omedelbart frågan om 
hur vi närmare ska fatta den transcendentala sfär som nu uppdagats, och 
vad för slags begrundan det egentligen är fråga om. Husserl är mån om att 
problematisera just föreställningen om vad en grund egentligen är i detta 
sammanhang. Handlar det om att säkerställa ett visst faktum, såsom ett ego 
sum, på vilket vi därefter kan uppställa resten av världen eller kunskapen på 
nytt eller eventuellt härleda dem som från ett axiom? Nej, den grund han 
söker skiljer sig i detta avseende från Descartes. Det handlar i själva verket 
om en ny typ av kunskapsgrundläggning, en så kallad ”transcendental 
grundläggning” (s. 45). Genom reduktionen/epochén har en ny typ av 
vara-sfär frilagts, vad han kallar en ”transcendental erfarenhetssfär”. Den 
utgörs av en typ av erfarenhet som i sin tur kan utgöra en ny sorts be-
grundan.  

Hur ser då denna sfär ut? Husserl konstaterar att till varje specifik erfaren-
het hör en viss möjlig och väsensmässig erfarenhetsstruktur. Till erfaren-
heten av ett visst objekt hör strukturen av objekts-erfarenhet överhuvudtaget. 
Här underförstås vad som tidigare diskuterats som den fenomenologiska 
eidetiska variationstekniken, med andra ord tekniken att förvandla en given 
företeelse till underlag för en väsensanalys. Vad Husserl säger är helt enkelt 
att varje erfarenhet utifrån det reducerade perspektivet kan omvandlas till en 
undersökning av dess väsentliga moment, det som gör just en erfarenhet av 
den typen möjlig. Ur detta kan vi tänka oss en apriorisk vetenskap som 
enbart byggs på sådana granskningar av aprioriska möjligheter. 

Vilken plats har då jaget i detta system av möjliga erfarenhetsstrukturer? 
Husserl är mån om att betona att den visshet vi når fram till och utgår ifrån 
på nivån av den transcendentala erfarenhet som frilagts av reduktionen inte 
bara är något tomt ”jag är”, vilket är en anspelning på Kant. Snarare handlar 
det om en komplex struktur av transcendental själverfarenhet, en jagets 
erfarenhetsstruktur, som spänner över flera olika erfarenhetsformer och som 
i sin tur öppnar för fortsatta analyser. I följande paragraf (§13) talar han om 
en sådan uppgift som av en andra och högre rang. Först tänker han sig en 
undersökning av den transcendentala själverfarenheten som en uppställning 
av en potentiellt oändlig mängd möjliga erfarenhetsformer, jämförbart med 
naturvetenskapens klassifikatoriska arbete. Det handlar om att på den 
transcendentala erfarenhetsnivån utforska vad som är evident givet och att 
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redogöra för dessa strukturer. Även om attityden som krävs är den feno-
menologiskt reducerade, så sker denna första beskrivning ändå i ett slags 
naivitet, eftersom den inte ställer de fortsatta frågorna om denna transcen-
dentala erfarenhets betingelser. Men på nästa nivå vänds den fenomenolog-
iska analysen mot det nyvunna området självt, som en kritisk undersökning 
av den transcendentala själverfarenheten och kunskapen. 

I den första fasen, konstaterar Husserl, kommer denna nya erfarenhets-
vetenskap att framstå som ett slags ”solipsism”. Det handlar trots allt om en 
egologi, som om en uppmätning av ett universellt egos möjliga erfarenhets-
akter. I reduktionen åsidosätts ju även existensanspråken av andra människ-
or, som i likhet med den yttre naturen istället förvandlas till giltighetsfeno-
men för det reflekterande egot. Men denna orientering innebär inte att det 
analyserande jaget förblir slutet inom sig självt, utan det pekar mot intersub-
jektiviteten som i själva verket en högre ordning (s. 48). Det faktum att den 
fenomenologiska beskrivningen börjar sitt arbete i ett slags fullständig teo-
retisk isolering från andra egon medför med andra ord inte något tvivel på 
den andres existens. Tvärtom ska dess metod visa sig vara speciellt lämpad 
för att ställa de principiella frågorna om intersubjektiviteten och hur sam-
existens och samkonstitution mellan egon ska förstås. 

Transcendental och psykologisk medvetandefilosofi 

I §14 återupptas frågan om det som Husserl talar om som den ”avgrunds-
djupa” skillnaden mellan en beskrivande medvetandepsykologi och en 
transcendental medvetandepsykologi. Det är en ömtålig distinktion, med 
tanke på att dessa två fält till sitt konkreta innehåll mycket väl kan sam-
manfalla. I båda fallen handlar det om att utlägga och beskriva strukturer 
hos medvetandets erfarenhetsliv. Tidigare diskuterades vikten av att klart 
avgränsa en psykologistisk från en fenomenologisk metod, och det konsta-
terades då att det handlar om två skilda inställningar till samma problem. 
För psykologen handlar det om att undersöka det psykiska som en region 
bland andra i världen, medan fenomenologen undersöker medvetandet ur 
perspektivet av kunskapens, objektivitetens, och sanningens möjlighet 
överhuvudtaget. För att synliggöra skillnaden griper Husserl på nytt till-
baka på reduktionen. Han skriver att all transcendentalfenomenologisk 
forskning oundvikligen är bunden vid det ständiga iakttagandet av den 
transcendentala reduktionen. Det är alltså bara genom en medvetet in-
rättad inställning till yttervärlden och dess problematik som själva fältet för 
fenomenologin först blir tillgängligt.  
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Genom denna omvändning leds medvetandet över till en andra ord-
ningens reflektion över sitt eget aktliv och dess väsensmässiga struktur. I det 
reducerade tillståndet tittar vi liksom på oss själva över axeln. I den lite längre 
§15 utvecklar Husserl denna idé om en reflexiv hållning till det naturliga
medvetandets tillvaro. Han betonar skillnaden mellan en naturlig reflektion
och en transcendental reflektion. Intuitivt är denna uppdelning inte svår att
förstå. Även den som inte genomgått den transcendentala reduktionen kan
känna igen sig i beskrivningen av ett medvetande som ena ögonblicket är
fullt upptaget med att uppfatta, inregistrera och bedöma någon företeelse i
världen, för att sedan plötsligt vända om och i stället reflektera över upp-
levelsen själv. Denna spontana rörelse mellan primär- och sekundärreflek-
tion är en naturlig aspekt av medvetandelivet. Det innebär också att den upp-
levelse som förflyttas från den första till den andra uppmärksamhetsnivån
genomgår vissa förvandlingar. Genom att övergå till en reflekterande håll-
ning sker en förskjutning som förvandlar den tidigare objekts-orienterade
erfarenheten, samtidigt som den har den som sitt tema.

För att lyfta fram denna skillnad använder sig Husserl också av begrepps-
paret intresserad/ointresserad. Den naturligt reflekterande människan lever i 
ett intresse riktad mot det aktuella objektet, medan den transcendentalt 
reflekterande släpper intresset för objektet för att istället rikta sitt intresse 
mot erfarenheten som sådan. I detta ligger också en viss befrielse från det 
spontana band som nyss fäste henne vid föremålet för erfarenheten. Det är, 
som tidigare nämnts, samma begrepp som Kant använder i sina analyser av 
den estetiska upplevelsen, det vill säga att den kännetecknas av en ”oin-
tresseradhet” som innebär just en frihet i förhållande till det skådade eller 
uppfattade, som låter det framträda för oss utan att vi är omedelbart in-
dragna i det. Också den husserlska transcendentala reflektionen rymmer ett 
sådant moment av frihet, varigenom medvetandet kan välja att röra sig och 
rikta sin blick mot olika nivåer av erfarenhet för att genomlysa deras respek-
tive generella strukturer. I ett berömt brev som Husserl skriver till författaren 
Hugo von Hofmannsthal 1907 med anledning av att han fått sig en bok 
tillsänd talar han uttryckligen om hur det fenomenologiska seendet är nära 
besläktat med den estetiska erfarenheten och den litterära gestaltningen av 
ett fenomen.11  

För att skillnaden mellan en vardaglig reflekterande hållning och en trans-
cendental reflektion ska bli tydligt är det dock till sist den fenomenologiska 

11 Brevet finns översatt av Sven-Olov Wallenstein i den av honom redigerade volymen Edmund 
Husserl (Stockholm: Excerpt, 2011), ss. 119–124. 
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reduktionen som är avgörande. Det är endast genom ett explicit ställnings-
tagande till existensproblemet som den naturliga reflektionen går från en 
spontan klyvning av medvetandet till att bli basen för en systematisk kun-
skapskritik. Den senare kräver en förutsättningslöshet som inte aktualiseras 
inom vanlig reflektion då vi endast rör oss naturligt mellan uppmärksam-
hetsnivåer. Endast genom att upprätta och hålla fast vid det transcendentala 
perspektivet blir det möjligt att tydligt fixera erfarenheten som en samman-
satt väsensmässig struktur som binds samman av jaget, dess akter och det 
intenderade, inom ramen för den tredelade strukturen ego-cogito-cogitatum. 
Genom att fixera denna struktur och rikta uppmärksamheten mot dess olika 
komponenter är det möjligt att åstadkomma den systematiska fenomeno-
logiska beskrivning av erfarenhetslivet som eftersträvas.  

Noema och noesis 

I detta sammanhang inför Husserl den viktiga tekniska distinktionen 
mellan en noematiskt respektive en noetisk analys (s. 53). Att beskriva 
något noematiskt är detsamma som att rikta intresset mot det avsedda eller 
tänkta objektet, det vill säga mot noemat (från grekiskans noein, att tänka). 
Det är att utveckla dess väsentliga grundkaraktäristika, alltså inte dess 
partikulära egenskaper, om huruvida det är ett bord eller ett träd och i så 
fall av vilket slag, utan dess strukturella egenskaper som en viss generell typ 
av objekt. Husserl pekar ut olika möjliga ”vara-modi”, som ”viss” eller ”för-
modad” existens, eller som med olika temporala bestämningar. Dessa 
bestämningar hör till objektet självt, dess sätt att framträda. Därtill kom-
mer den noetiska sidan, som alltså har att göra med på vilket sätt jaget eller 
cogitot förhåller sig till objektet, vilken typ av akt det handlar om, som 
varseblivning, minne eller förväntan.  

För den transcendentala fenomenologen förekommer föremålen endast 
som sådana ”intentionala korrelat till sina medvetandemodi”. Att analysera 
något som ett noema innebär dock inte, vilket Husserl återigen betonar, att 
världen och verkligheten går förlorad, utan endast att den betraktas och 
analyseras ur ett visst perspektiv med avseende på hur den ges. I den aktuella 
paragrafen behandlar Husserl allt detta ganska kortfattat. Lite längre fram i 
Cartesianska meditationer tas de upp igen, men de lyfts inte fram på samma 
sätt som exempelvis i Idéer. Det kan därför vara värt att uppmärksamma dem 
lite noggrannare redan nu. 

Vad är då noemat? Detta har utveccklats till en av de stora tolkningsfråg-
orna inom Husserlreceptionen. Enligt en inflytelserik tolkning, som framför 
allt förknippats med den norske Husserl-forskaren Dagfinn Føllesdal vid 
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Stanford, är noemat en meningsstruktur jämförbar med det som Frege talar 
om som Sinn (mening) till skillnad från Bedeutung (betydelse), där det senare 
står för saken eller objektet självt. Med denna läsning uppfattas reduktionens 
uppmaning att släppa förbindelsen till existensantagande som att helt lämna 
det faktiska innehållet och bara fokusera på dess mening för ett medvetande. 
Enligt en annan tolkning, bland annat företrädd av den litauisk-tyske feno-
menologen Aron Gurwitsch, som kom som judisk flyktig till USA där han 
utövade inflytande inom den amerikanska fenomenologin delvis från New 
School i New York, bör vi istället se noemat som bara ett annat namn för det 
faktiskt varseblivna objektet men analyserat genom dess olika intentionala 
faser och modifikationer. Den första så kallade ”västkusttolkningen” har för-
delen att den gör en tydlig distinktion mellan verklighet och representation, 
men det förvandlar samtidigt fenomenologin till bara ett studium av verklig-
heten såsom representerad. Men eftersom hela Husserls projekt ytterst 
handlade att bryta igenom den konventionella cartesianska dualismen så 
leder det till ett bortskymmande av dess vidare anspråk. Därför är Gurwits-
chs ”östkusttolkning” att föredra. Noemat förstås då som ett namn på tinget 
helt enkelt när det betraktas i den reducerade fenomenologiska positionen. 
Den noematiska analysen är en undersökning av verkligheten såsom inten-
derad av ett medvetande, och inte av någon från världen abstraherad 
meningssfär. Och eftersom det inte går att hänvisa till någon verklighet med 
mindre än som intenderad av någon på något sätt, så innebär detta i förläng-
ningen att noemat betecknar världen som sådan. 

I §16 upprepas att fenomenologens uppgift består i att avtäcka sig själv 
såsom transcendentalt ego i dess fulla konkretion, det vill säga med alla däri 
inbegripna korrelat. Husserl riktar sig därmed mot moderna positivistiska 
sinnesdatateorier vars atomism motiveras av en fördom som säger att med-
vetandets liv består i en serie varseblivningsdata som sammanbinds på olika 
sätt. Den fenomenologiska teorin kan ur ett perspektiv tyckas ligga nära en 
sådan uppfattning. Men Husserl betonar att vår utgångspunkt som feno-
menologer inte ska vara abstraktioner som ”sinnesdata”, utan den konkreta 
stumma faktiska erfarenheten som den framstår för den spontana oteoretiska 
reflektionen. Det är denna reella erfarenhet och dess mening som ska utläg-
gas. Teorin börjar i naturlig erfarenhet som förvandlas till filosofisk erfaren-
het genom reduktion, reflektion och noematisk-noetisk beskrivning. Detta 
utesluter inte att vi efter hand vänder oss mot medvetandeströmmens ab-
strakta komponenter, men det väsentliga är att detta sker i rätt ordning och i 
beaktande av det övergripande perspektivet. Det kan alltså aldrig bli fråga om 
att bygga upp erfarenheten av några postulerade mindre element, däremot 
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eventuellt att visa hur den givna erfarenheten i sig inbegriper sådana element 
som implicita beståndsdelar. 

Intentionalitet och syntes 

Följande paragraf (§17) utvecklar ytterligare aspekter av den noematiskt-
noetiska analysen. Här inleder Husserl en betraktelse som sträcker sig 
vidare fram genom de följande paragraferna, som diskuterar medvetandets 
intentionalitet. Han betonar hur det i varje ögonblick är inriktat mot sitt 
objekt och på så vis bidrar till att hålla det intakt framför sig som ett och 
det samma. Det handlar om den syntes som gör att en ström av med-
vetandemoment kan bygga upp något sådant som ett enhetligt objekt. 
Husserls exempel är en tärning som vrids runt och framträder ur olika 
perspektiv samtidigt som den bevarar en enhet som just denna tärning. 
Han inbjuder läsaren till en fenomenologisk betraktelse som följer dess 
möjliga förvandlingar, dess vinklar, perspektiv, dess olika kvaliteter, ljud, 
hårdhet och färg. Vad som framträder ur denna mångfaldighetsstruktur är 
en enhetlig kärna, ur vilken alla aspekterna strömmar och samlas på nytt, 
nämligen just detta noema/cogitatum/intentionala objekt (dessa termer är 
synonymer). I varje form av medvetande, det kan gälla ett fysiskt föremål, 
ett minne, en förhoppning, en fantasi, etc, gäller det att vi har framför oss 
ett intenderat objekt, det intentionala objektet som sådant, om vilket vi är 
medvetna som en identisk enhet av noetiskt-noematiskt växlande medvet-
andemodi. Utifrån denna syntes utvecklas beskrivningen av medvetandets 
fortlöpande intentionalitet. 

Varje erfarenhet av något framträder alltså inom ramen för en identi-
fikationssyntes av en mångfald som låter dess olika aspekter vara ett och 
densamma genom dess olika förvandlingar. Först genom förståelse av denna 
syntes och den roll den spelar i varseblivningen kan vi enligt Husserl förstå 
idén om ”medvetandets intentionalitet” som den formulerats av Brentano. I 
§18 nämner Husserl hur denna grundläggande syntes träder oss tillmötes i 
form av det kontinuerliga ”inre tidsmedvetandet”. Vad är detta ”tidsmed-
vetande”? Han utvecklar det inte här och ger inte heller några konkreta 
referenser. Det anspelar på hans i inledningen omnämnda arbete från 1905 
och framåt på att utveckla en analys av tiden såsom inre levd tid, och av hur 
medvetandets förlopp inte bara äger rum i tiden, utan på en djupare nivå 
självt är bärare av tid. Det handlar om hur tid, upplevd som följd och sam-
manhang, växer fram ur det intentionala samspelet mellan varseblivningar. 
Analysen vilar på en reduktion av den yttre tiden som objektivt ramverk, till 
förmån för medvetandeströmmens inre levda sammanhanget av då, nu och 
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sedan. Husserl brottas i dessa texter med nuets egenartade dynamik, som 
sysselsatte redan Aristoteles i hans Fysik och senare Augustinius, hur det 
oavbrutet försvinner och lämnar plats för nästa, vilket gör att tiden själv ur 
ett perspektiv ser ut att falla sönder i lösryckta punkter om det inte vore för 
en sammanbindande intentionalitet. I Husserls beskrivning framställs det 
inre tidsmedvetandet som just en sådan syntetisk process, som samlar det 
just skedda och det förväntade i ett dynamiskt nu, som ständigt inbegriper 
sina egna gränspunkter genom en dubbelriktad intentionalitet som han 
benämner ”retention” och ”protention”. Analyserna av tidsmedvetandet har 
en central roll i beskrivningar av det transcendentala medvetandet där de 
pekar in mot allt djupare nivåer av subjektivitet som till sist trotsar språklig 
beskrivning. Arbetet med att försöka förstå och kartlägga dess struktur upp-
tog Husserl intensivt under långa perioder, även om det här i Cartesianska 
meditationer inte ges en så framskjuten plats som på andra håll. 

I §18 behandlas objekt och identitet som resultat av medvetandesyntesens 
intentionalitet. Varje typ av medvetande eller medvetandeförlopp har denna 
syntetiska karaktär. Det medvetna livet beskrivs som ett allomfattande 
cogito, vilket i det cartesianskt färgade sammanhanget är motsvarigheten till 
det som vanligtvis kallas ”transcendentalt ego”. Detta svarar mot ett enda 
övergripande korrelat eller cogitatum, nämligen det allomfattande livet, 
inom vilket allt framträder. Mot slutet av §18 konstaterar Husserl att det inre 
tidsmedvetandets framträdelseformer i sin tur är intentionala upplevelser, 
som kan analyseras med avseende på sin struktur. Han ser hur det kan tyckas 
leda till en oändlig regress av nivåer, även om han inte går in djupare på det 
här. Istället nöjer han sig med att förundras inför egots egenskap att vara 
en ”för-sig-själv-varo”, med en ”intentional relation till sig själv” (s. 59). 

Intentionaliteten innebär att medvetandet alltid är riktat mot ett objekt. 
Detta faktum har hittills knutits framför allt till den identitetsgrundande 
syntesen, som binder samman aktuella förbipasserande varseblivningsmo-
ment till enhetliga objekt. I följande paragraf inleder dock Husserl med att 
säga att cogitata eller intentionala objekt inte bara är aktuella upplevelser, 
utan att de även implicerar ”potentialiteter” (s. 59). Denna idé om en poten-
tialitet som omger varje objektserfarenhet pekar vidare mot en viktig dimen-
sion av den fenomenologiska analysen som bland annat aktualiserar be-
greppet horisont. Det har nämnts i förbifarten tidigare, men förtjänar en 
fördjupad diskussion. 

Husserl konstaterar att varje upplevelse har en växlande intentional hori-
sont av hänvisningar till de tillhörande medvetandepotentialiteterna. Hans 
vanligast förekommande exempel är baksidan av ett varseblivet tredimen-
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sionellt föremål. Det finns alltid en sida som det varseblivande medvetandet 
aldrig ser fullt ut, men som ligger implicit i den mening det uppfattar hos och 
tillskriver tinget som det visar sig. Det är en förväntningshorisont som till sist 
är knuten till möjligheten att vända sig mot tinget på ett annorlunda sätt från 
ett annat perspektiv. När vi betraktar en byggnad frontalt så ser vi ”egent-
ligen” bara en fasad, men samtidigt ”ser” vi mer, genom att denna fasad är 
omgärdad av en förväntningshorisont som gör att vi erfar ett hus och inte 
bara en fasad. I samma ögonblick som vi inser att vi i själva verket står inför 
en kuliss eller ett rivningsprojekt så ”ser” vi samma fenomen annorlunda. Vi 
läser nu in fasadens tunnhet och bräcklighet. Den omges nu av en ny för-
väntningshorisont. Exemplet kan mångfaldigas. Varje varseblivningssitua-
tion kan brytas ner i sådana reella kärnor omgivna av meningshorisonter 
eller förväntningar, som i sin tur återverkar på hur kärnan upplevs. Det gäller 
också, som Husserl påpekar, det förflutna, som är närvarande som en 
horisont av det uppväckbara och återkalleliga i varje stund. 

Denna beskrivning komplicerar den preliminära redogörelsen av hur 
identitetssyntesen arbetar. Det är inte bara så att medvetandet består av en 
följd av moment som av en identitetsskapande syntes binds samman till upp-
levelsen av ett enhetligt objekt. Snarare är det så att föremålet utgör vad 
Husserl kallar en ”identitetspol” som består genom en varseblivningsserie 
och kring vilken en ständigt skiftande horisont utvecklar sig allteftersom 
föremålet genomgår olika faser och perspektivförskjutningar. Insikten om 
hur varje erfarenhet inbegriper möjligheter och förväntningar visar därtill 
vägen mot en problematisering av ett naivt begrepp om objektivitet som 
något rätt och slätt där och existerande. Till all objektivitet hör också poten-
tialitet och horisontmedvetande. 

En längre och tätare genomgång av det som kännetecknar den inten-
tionala analysen ges i §20. Det kanske tydligaste och mest programmatiska 
uttalandet återfinns på s. 61 där Husserl konstaterar att den intentionala 
analysens speciella bedrift består i att avtäcka de potentialiteter som är im-
plicita i medvetandets aktualitet. Detta avtäckande inbegriper utläggningar 
och klarläggande av det i medvetandet avsedda och av den objektiva 
meningen. Frågan rör vid vad det egentligen innebär för en analys att grunda 
ett fenomen genom beskrivning. Det är en föresats som vägledde Husserl 
redan i hans första matematikfilosofiska arbeten, nämligen tanken på filoso-
sofin som en klargörande beskrivning av allmänmänskliga meningsstruk-
turer. Här knyts tanken på ett sådant grundande uttryckligen till inten-
tionaliteten och det sätt på vilket varje företeelse är resultatet av en menande 
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akt som bygger upp en horisont omkring den. Som filosofisk arkeolog gäller 
det för Husserl att uppdaga dessa meningsgrundande strukturer. 

Detta innebär inte bara att vända sig till det menade objektet, till noemat, 
utan också att undersöka de olika typer av akter som kan rikta sig mot 
objektet, det vill säga den noetiska sidan, exempelvis minne, varseblivning, 
förväntan eller fantasi. Här upprepas ånyo distinktionen mellan en trans-
cendental och en psykologisk problemnivå. Den första har att göra med 
frågor om subjektiva ursprung, där det återigen handlar om objektivitetens 
mening och möjlighet. Den psykologiska innebär att vidareutveckla 
Brentanos ansatser till en intentional psykologi. Ännu en gång ges också ett 
försvar för den rena medvetandefenomenologin. Trots att den kan tyckas 
vara sysselsatt enbart med vad som framströmmar i en heraklitisk flod finns 
där en struktur och typologi som kan ges begreppslig bestämning. Att detta 
är fallet har läsaren vid det här laget ju egentligen ingen anledning att ifråga-
sätta. Husserl har ju redan visat hur såväl tidsmedvetandet som det materiella 
tinget och det matematiska objektet har väsensmässiga drag. Följande 
paragraf (§21) utvecklar denna typik, genom att på ett maximalt generellt 
plan exemplifiera den med olika väsentliga skikt som uppträder när vi 
fördjupar oss i fenomenologiska betraktelser. 

Som ett övergripande schema för dessa analyser står återigen begrepps-
kedjan ego-cogito-cogitatum, där ego står som namn på den i övrigt ospeci-
ficerade bäraren eller grunden av all intentionalitet, cogito för den aktiva, 
noetiska intenderande aktiviteten, och cogitatum som namnet för ett inten-
derat objekt överhuvud. Denna objektspol kan här utgöras av ett fysiskt före-
mål, ett matematiskt tal, en dröm eller eller en företeelse av annat slag. I varje 
fenomenologisk analys fungerar det som en ”ledtråd”, som Husserl uttrycker 
sig här, längs vilken analysen utvecklas. Det börjar med att något objekt 
överhuvudtaget är givet, därefter undersöks dess givenhetsmodus och dess 
horisontstruktur. Husserl nämner här en viktig distinktion mellan så 
kallade ”reala” och ”kategoriala” objekt. Det reala pekar tillbaka på en passiv 
mottaglighet hos medvetandet, medan de kategoriala eller allmänbegrepps-
liga och ideala har sitt upphov i en skapande process hos medvetandet. Till 
de senare hör alla kulturella artefakter. 

Varje objektstyp har vissa oavvisliga väsensegenheter som gör den till vad 
den är och som det är den transcendentala analysen uppgift att kartlägga. Det 
innebär en uppspaltning i olika övergripande regioner och regler som i sin 
tur svarar mot principiella typer av objektspresentationer. Husserl nämner 
här bland annat en fenomenologisk varseblivningsteori, en teori om sym-
bolisk representation, om omdömet och om viljan. Sammantaget tänker han 
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sig detta som en formalt-allmänt konstitutiv teori om föremål överhuvud, 
vilket inbegriper såväl faktiska, inbillade och rent subjektiva föremål. Alla 
kan avläsas och avtäckas med avseende på hur de ges principiellt för ett med-
vetande eller ett ego. Ett annat ord för dessa förlopp, som han också nämner 
här, är hur de konstitueras. En fenomenologisk konstitutiv analys är med 
andra ord detsamma som en på reduktionen grundad analys av de schemata 
eller typer genom vilka en viss objektstyp framträder. Vi får anledning att 
återkomma mer i detalj till detta med konstitution i nästa kapitel. 

I den andra meditationens avslutande paragraf skriver Husserl med en för 
honom karaktäristisk formulering om hur dessa analyser ställer oss inför 
en ”oerhörd uppgift”, nämligen den transcendentala fenomenologin som 
helhet. Det handlar ju om inget mindre än en fullständig teori om världen 
och allt som är, men utforskat i termer av hur det konstitueras och presen-
teras för ett medvetande. Det innebär i sin förlängning ett slags dubblering av 
varje upptänklig vetenskap, som därmed omstöps till konstitutionell fenome-
nologisk analys. Hur ges det fysiska, det symboliskt representerbara, det lit-
terära, det bildmässiga, det levande, det förflutna, det inre själsliga, det ideala, 
etc.? Tanken på en fullständig teori om detta kan till sist bara bli en regulativ 
idé, vilket Husserl också tillägger. Varje enskild analys har i sig så många 
bottnar att det vore orimligt att göra anspråk på att uttömma en sådan 
beskrivning. Själva bekräftandet av det som en principiell idé och möjlighet 
är dock viktig i sig. Det håller den fenomenologiska blicken öppen för vad 
som står på spel. Det bara anade men undflyende helhetsperspektivet är en 
del av vad Husserl vill hålla kvar. Det skänker mening åt de partikulära 
analyserna, som därmed avtecknar sig mot en horisont av oändliga uppgifter.  
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KAPITEL 5  

Förnuft och sanning

Den första paragrafen i tredje meditationen säger sig vilja utveckla ett mer 
pregnant begrepp om konstitution, men det resonemang som sedan följer 
är inte alldeles lätt att följa. Husserl upprepar hur reduktionen har försatt 
oss i en situation där distinktionen mellan vara och icke-vara har förvand-
lats till en fråga om olika meningstyper. Vi är fortsatt intresserade av objek-
tivitet och realitet, men nu som varianter av intentionala och konstitutitiva 
förlopp. Parallellt med skillnaden mellan vara och icke-vara finns den 
mellan möjligt och omöjligt vara. Husserl säger nu att en annan beteckning 
för möjligt vara är förnuft och för omöjligt vara oförnuft. Tanken är här att 
förnuft, eller det förnuftiga, är vad som är möjligt att verifiera, det vill säga 
att erfara eller genomleva i evidens. Eller som han också säger: Förnuft är 
inte någon tillfällig förmåga, inte en titel för möjliga tillfälliga sakför-
hållanden, utan snarare för en universell och väsentlig strukturform hos 
den transcendentala subjektiviteten. Förnuft hänvisar till verifikationsmöj-
ligheter, och dessa slutligen till ”evidentgörande” och ”evidenthavande”. 
Därmed har den transcendentala subjektiviteten uttryckligen upphöjts till 
att omfatta allt möjligt vara. Transcendental erfarenhet mäter upp vidden 
av möjlig erfarenhet och därmed av vara överhuvudtaget. 

I kapitel 3 diskuterades Husserls begrepp ”evidens” i anknytning till §5. 
Nu införs det på nytt i anknytning till erfarenhet och verifikation. I §25 upp-
repas den allmänna definition av evidensbegreppet som nämndes även tidi-
gare, nämligen att evidens är detsamma som erfarenhet i en bred mening. 
Vad skiljer den i så fall från erfarenhet, och varför överhuvudtaget blanda in 
ytterligare ett begrepp? Det är viktigt att hålla i åtanke att Husserl tidigare 
införde ”evidens” för att tala om olika nivåer av en företeelses givenhet och 
genomskinlighet. Det vanliga sättet att tänka är att se ”erfarenhet” som namn 
för allt det som når, upptar och engagerar oss, utifrån eller inifrån. Därutöver 
har vi begreppet ”sanning” för att uttrycka graden av överensstämmelse 
mellan omdöme och realitet, och som kan verifieras med hjälp av en erfaren-
het som bekräftar att det förhåller sig på det sätt som ett visst omdöme 
uttrycker. Husserls evidensbegrepp bryter in i och förskjuter detta konven-
tionella sätt att tänka. Enligt det fenomenologiska synsättet har varje aspekt 
av kunskaps- och omdömesprocessen en intentional, och därmed inre re-
flexiv struktur. Det finns ingen objektiv realitet rätt och slätt som kan jäm-
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föras med ett subjektivt omdöme, utan bara olika typer av menanden som 
under erfarenhetens förlopp modifieras. 

För en realistisk kunskapsteori är tingen vad de är och våra representa-
tioner av dem kan vara mer eller mindre tydliga och sanningsenliga. Men för 
den fenomenologiska konstitutionsanalysen, som ser real existens som 
endast ett meningsskikt bland andra, måste det gå att tala om denna överens-
stämmelse som en inre egenskap hos det givna självt. I denna process, där 
någonting fås att framträda för att bekräfta eller förneka en viss uppfattning, 
finns ett fortlöpande spel mellan en förväntan och det successiva uppfyll-
andet av ett innehåll. Det kan hända att det vi väntade att upptäcka och efter-
strävade att frambringa visar sig som ett icke-varande. Då sönderfaller det 
menade eller avsedda, och vi får en inadekvat evidens, eller en intighet. Den 
fenomenologiska analysen vill följa denna process, där något uppfylls, 
bekräftas, närmar sig adekvat evidens eller brister, faller isär och istället 
negeras. Hela detta förlopp av pulserande intentionaliteter och deras gradvisa 
uppfyllanden framträder då som något mer grundläggande än sannings-
fenomenet i vanlig mening, som istället blir ett underordnat sätt att i efter-
hand summera en fullbordad uppfyllse. 

Samma bild frammanas också i den korta §26 där allt vara och all verk-
lighet ytterst ses som bottnande i evidens, såsom ett resultat av en aktiv 
syntes från medvetandets sida som frambringar vad som finns att se och 
erfara. Sanning och giltighet är inte egenskaper som hör hemma i en annan 
ordning, som bestämmer relationen mellan subjekt och värld. De kan bara 
finnas på basen av evidensskapande synteser som följer de schemata eller 
regler som utgör den transcendentala subjektiviteten. Sanning är vad som 
kan erfaras som visshet i oss och av oss. 

Alla dessa resonemang riskerar att ånyo få fenomenologin att framstå som 
en subjektivistisk teori, som bortser från hur det kommer sig att objekten 
åtminstone i någon mening faktiskt existerar oberoende av oss, och att san-
ning som överensstämmelse mellan omdöme och fakta därmed ändå före-
ligger oavsett om någon genomlevt den i evidens. Hur handskas fenome-
nologin med dessa intuitivt självklara fakta? På något sätt måste den bygga in 
redogörelser för på vilket sätt det hör till tingen och sanningen att vara i och 
för sig själva, samtidigt som sanning bara realiseras genom medvetandets 
intentionalitet. Det går att läsa §27 som ett försök i den riktningen. Här talar 
Husserl bland annat om att en enskild evidens för något inte räcker för att 
skapa och bekräfta förekomsten av ett faktum eller en sanning. Vad en sådan 
evidensakt upprättar är egentligen bara en ”habitus”, ett möjligt evidens-
mönster. Det hör nämligen till sanningens och objektivitetens mening att gå 
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utöver jagets individuella akt och att vara upprepbar. I den meningen över-
skrider de alltid den enskilda akten, samtidigt som de markerar regelstruk-
turer eller habitus hos den transcendentala subjektiviteten som sådan. Till 
sist är detta inte bara ett fenomenologiskt problem. Det gäller den mening 
som häftar vid begrepp som verklighet, realitet, och objektivitet, oavsett 
vilken metafysik vi omfattar, nämligen att de implicerar en upprepbarhet, 
eller att det kan erfaras på nytt. Och inte bara på nytt, utan att det i någon 
mening utgör en upprepning redan första gången. Att vara ”verkligt” betyder 
att det redan vid första upptäckten har funnits, liksom att det kommer att 
finnas igen. 

Det finns enligt Husserl inga genvägar till det objektivt varande. Ytterst 
sett är objektivitet något som ges för medvetandet, just som en horisont av 
oändliga möjliga upprepbara närmanden och evidenser. Världen är till sist 
en idé om fullständig erfarenhetsmässig evidens. Denna idé är i sig liktydig 
med världens mening, eftersom existens hör till dess mening. Därmed ser vi 
återigen hur företeelser som fakticitet, verklighet, realitet och objektivt var-
ande genom den fenomenologiska analysen till sist grundar sig på fenomen 
som mening, evidens, erfarenhet och upprepbarhet. 

Fenomenologins uppgift kan självfallet inte vara att realisera alla enskilda 
företeelser i världen i evidenta akter – vilket vore ett oändligt åtagande – men 
däremot att försöka klargöra och utstaka allmänna typer av företeelser i 
termer av hur de konstitueras och får mening för ett medvetande överhuvud-
taget. Det innebär att uppdaga de väsentliga intentionala strukturer som 
präglar varje specifik erfarenhetsform, det må gälla fysisk natur, ideala objekt, 
mänsklig existens eller historia, etc. 
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KAPITEL 6 

Konstitution och intentionalitet

I den tredje meditationen behandlades översiktligt konstitutiva problem 
inom fenomenologin, och hur det aktualiserar centrala begrepp som san-
ning och evidens. Den fjärde meditationen fördjupar denna problematik. 
Vad är då konstitution enligt fenomenologin? Tidigare sades den inte vara 
något annat än just det sätt på vilket objekt ges och framträder för oss 
genom medvetandets intenderande akter. Objektens konstitution är deras 
verklighet såsom given för oss. Men denna karaktäristik är än så länge bara 
en skiss. För att fördjupa förståelsen av konstitutiva problem är det lämp-
ligt att gå tillbaka till frågan om intentionaliteten. Vi har sett hur inten-
tionaliteten lyfts fram av Husserl som den övergripande och sammanbind-
ande egenskapen hos medvetandet i dess relation till varje möjligt erfaren-
het, av såväl idealt som rellt vara, av såväl inbillad som varsebliven verk-
lighet. Något som framträder är alltid ett intenderat objekt, något medvet-
andet riktar sin uppmärksamhet mot. Intentionaliteten rymmer därtill en 
aktiv syntes som samlar mångfald till enhet och identitet. Den möjliggör att 
en ström av skilda upplevelser kan sammanfalla och utgöra ett enda före-
mål, genom sina skiftande aspekter och förvandlingar.  

Den fjärde meditationen inleds med konstaterandet att föremål finns till 
för oss endast såsom föremål för ett verkligt eller möjligt medvetande. Nästa 
steg är att visa tydligare vad denna ”för”-varo innebär genom en fördjupad 
diskussion av intentionalitet och horisont. I en plötslig vändning säger 
Husserl något som pekar på en större radikalitet i fråga om jaget och världen 
än vad han själv kanske inser. Han konstaterar att det vid det här laget står 
klart att ”det transcendentala egot är vad det är endast i relation till inten-
tionala föremålsligheter” (s. 77). Vidare gäller att det är en väsensegenskap 
hos egot att ”hysa intentionalitetsystem” i vilka det är inbegripet. Det ego 
som tidigare uppträtt i cartesiansk förklädnad som ett fast och underliggande 
substrat och urkälla i konstitutiva förlopp skulle alltså till sist inte vara något 
annat än just en fortgående objektsrelation. Intentionaliteten har visserligen 
på något sätt sitt fäste i egot, men egot i sig är ingen självständig grund, utan 
utgörs snarare av denna fortlöpande objektsrelaterade intentionalitet. 

Efter att ha antytt denna mer radikala jag-uppfattning kan det tyckas för-
vånande att Husserl i följande paragraf återvänder till egot för att tvärtom lyfta 
fram det som något som kontinuerligt konstituterar sig självt som identiskt 
genom alla sina transformationer. Om nu egot verkligen endast är systemet av 



REDUKTION OCH REFLEKTION 

74 

sina intentionala korrelat, hur kan det då undersökas för sig? Men eftersom det 
övergripande intentionala systemet egentligen utgörs av triaden ego-cogito-
cogitatum, så är det egentligen ingenting konstigt att vid någon punkt vända 
uppmärksamheten mer specifikt tillbaka mot jag-polen. På samma sätt som en 
fenomenologisk analys kan fokusera på cogito/noesis eller cogitatum/noema, 
så kan den rikta uppmärksamheten mot det transcendentala egot. Dessa olika 
sidor svarar mot två synteser; identitetssyntesen som sammanbinder mång-
falder till enhetliga objekt, och den syntes som binder samman varje cogitation 
till ett identiskt ego. På vilken nivå befinner vi oss då när vi på vänder oss till-
baka mot egot som en syntetiserad mångfald av noetiska akter? Det pekar 
tillbaka mot ytterligare en syntetiserande nivå av djupare liggande subjektivitet 
och öppnar analysen mot en jagets fenomenologi, som en väsensundersökning 
av denna andra pol i det intentionala fältet. Hur framträder då jaget när det 
underkastas samma fenomenologiska analys som objektet? 

Jagets fenomenologi 

I §32 skisserar Husserl en första sådan analys, i termer av jaget som ett 
”substrat för habitualiteter”, det vill säga som ett underlag för vanor eller 
läggningar. Inledningsvis betonas på nytt att jaget aldrig är givet rätt och 
slätt som en tom pol, som något obestämt bestående över tiden. Tvärtom 
visar det sig just som underlag för bestämda akter, som hållningar, övertyg-
elser, omdömen och erfarenheter. Varje nytt förlopp som egot genomgår i 
form av en erfarenhet eller ett omdöme införlivas som ett bestående drag 
hos detta ego, som något det kan återuppväcka och ställa sig bakom på 
nytt. Det är något det kan underhålla och senare förkasta, men som vecklas 
ut och sätter sig som ett kännemärke och karaktärsdrag. Vi kan här urskilja 
flera nivåer. Å ena sidan har vi jaget i allmänhet som ett underlag för habi-
tualiteter, där vissa är helt och hållet intersubjektiva. Å andra sidan har vi 
mer eller mindre personliga nivåer, som alls inte behöver delas av alla jag, 
något Husserl sammanfattar under begreppet ”karaktär”. Det är lite prob-
lematiskt att han sammanblandar dessa nivåer utan någon egentlig dis-
kussion. Men vi kan lämna det åt sidan och koncentrera uppmärksamheten 
kring det faktum att jaget faktiskt på alla nivåer just likställs med det som 
kan vara ett underlag för akter. 

Till att börja med ställer Husserl ändå frågan om och hur egot kan förstås 
som något taget för sig? Hans svar (§33) förefaller först undanglidande. Han 
vill skilja på egot betraktat som bara en identisk innehållslös pol, mot och 
utifrån vilken all objektskonstitution äger rum, och egot som något konkret. 
Men konkret blir det bara om vi räknar in precis alla dess möjliga objekt och 
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akter, ”dess intentionala livs mångformade ström, och de föremål som i det 
menas och eventuellt konstitueras som varande föremål för jaget” (s. 79). 
Detta ego kallar han med Leibniz term för ”monad” (från grekiskan monos, 
ensam, för sig själv). Det inbegriper såväl verkliga som möjliga objektskor-
relat. Denna tes innebär att en fenomenologisk utläggning av egot samman-
faller med en utläggning av allt möjligt vara. Egofenomenologin är därmed 
på en nivå detsamma som fenomenologin själv. Konstaterandet är konsek-
vent i förhållande till den övergripande tesen, nämligen att allt möjligt vara är 
vara för ett medvetande, såsom systemet av intentionala objekts-intend-
erande akter. Häri ligger såväl Husserls radikala empirism som hans trans-
cendentala idealism. 

Genetisk fenomenologi 

I §34 återknyter Husserl till den fenomenologiska metodens huvudkom-
ponent vid sidan av reduktionen, nämligen väsensskådande eller ”eidetisk 
analys”. Upptakten är att han egentligen föresatt sig att titta närmare på 
den genetiska fenomenologin, alltså objektstillblivelsens fenomenologi, i 
anknytning till frågan om konstitution, intentionalitet och ego. Innan han 
på nytt kastar sig ut i detta djupa vatten finner han det lämpligt att på nytt 
inskärpa att det rör sig om fenomenologiska väsensnödvändigheter och 
väsensbestämningar.  

Redan tidigt i föreläsningarna (§12) har han talat om hur en analys kan 
utgå från en reell företeelse eller erfarenhet och genom en reflexiv attityd-
förändring betrakta och variera den som möjlighet istället för som realitet. 
Här exemplifieras samma operation med varseblivandet av ett bord. Till att 
börja med har vi bara bordet framför oss som det står och är. I nästa steg 
utförs något slags reduktion, inte nödvändigtvis den fulla fenomenologiska 
reduktionen, men en reduktion som åtminstone förmår rikta uppmärksam-
heten mot bordet som någonting givet för mig, och inte bara som föremål 
där framför mig. Vi kan sedan göra denna varseblivning till föremål för en 
variation i fantasin, där vi laborerar med dess möjliga manifestationer, som 
att ändra färg eller form. I början bibehåller vi förutsättningen att det ska 
röra sig om att sitta framför ett bord. Nästa steg vore dock att stiga högre upp 
i abstraktion och förvandla det till en varseblivning av ett materiellt objekt 
överhuvudtaget. Vi skulle då kunna nå fram till en nivå där detta att ha en 
sådan varseblivning framträder som en väsentlig mänsklig möjlighet, lös-
gjord från varje kontingens och fakticitet. Det är på denna nivå som vi kan 
bedriva väsenanalyser av vad varseblivning är i termer av horisont, poten-
tialitet, syntes, etc, som universella strukturer, som kan bekräftas av var och 
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en var som helst. För detta fenomenologiska öga är varje faktisk företeelse ett 
potentiellt underlag för eidetisk variation, och därmed ett exempel på en ren 
obetingad möjlighet, som till och med föregår varje bestämd begreppslighet 
(s. 82). Det är ett skådat väsen eller eidos. Detta skådade eidos svarar i sin tur 
mot ett korrelerat eidosmedvetande, med andra ord den noetiska sidan av 
analysen. Det är vad Husserl menar då han längre ner på samma sida skriver 
att vi med den eidetiska typen inte längre befinner oss inom ett faktiskt ego, 
utan inom ett eidos ego, ett möjligt väsensenligt ego som en ren variant av 
mitt faktiska ego. 

Den dubbla karaktären hos fenomenologin inskärps därmed på nytt. Den 
kan ses som en undersökning av väsenstypologier tillhörande det faktiska 
eller reella, lika väl som av väsensmöjligheter hos det faktiska egot. Dessa 
möjlighetsstrukturer föregår varje fakticitet, vilket gör att en vetenskap om 
dem med rätta kan kalla sig en ”första filosofi”. Tillsammans med den feno-
menologiska reduktionen utgör därför väsensskådandet den grundläggande 
formen för alla transcendentala metoder. Reduktionen säkrar ett område och 
en viss hållning till problemen och filosofin medan väsensanalysen garan-
terar objektivitet och prioritet för analysen när den väl sätts i arbete.  

I §36 berörs en viktig poäng som knyter an till frågan om barnets med-
vetande, och om fenomenologins sätt att handskas med distinktionen förnuft/ 
oförnuft. Husserl konstaterar att vissa medvetandeformer, exempelvis teoretisk 
verksamhet, inte har fullständig universalitet, eftersom det bara kan äga rum 
hos vuxna förnuftiga varelser. Denna medvetandeverksamhet har alltså en 
konkret relation till den mänskliga livstiden och livsmiljön, och kan på så vis 
betraktas som en väsenstyp bland andra. På samma sätt kan barnets medvet-
ande göras till ett fenomenologiskt tema, som undersöker de strukturer som 
gäller för denna fas i ett mänskligt liv. Men i vilken relation till denna väsens-
typ ”förnuftigt teoretiserande” står då fenomenologin själv? Det sägs inte klart 
här. Vi får snarare två tidsskalor som faller isär. Å ena sidan kan all mänsklig 
andlig verksamhet i dess olika typer och utvecklingsgrader i pricip göras till 
universella fenomenologiska problem. Men detta kan till sist bara ske utifrån 
den atemporala position som tycks reserverad för just denna analys själv. Hur 
kan fenomenologin som en högsta reflexiv förnuftsverksamhet situeras och 
historiceras utan att förfalla till just den relativa och partikulära position som 
hela projektet från början syftade till att upphäva? Och hur kan den samtidigt 
undvika att situera sig själv om den inte vill svika sitt universella uppdrag? 
Detta är ett dilemma, som Husserl brottas med, men egentligen aldrig löser. 
Samtidigt är det inte heller klart vad en ”lösning” på detta problem skulle kun-
na bestå i, mer än ett slags oändligt uppskjuten och fördjupad självreflektion. 
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Stora delar av den postkantianska kritiska filosofin skulle kunna läsas som ett 
pågående arbete på denna inbyggda spänning och paradox mellan partiku-
larism och universalism hos den egna analysen.  

I den aktuella paragrafen fortsätter Husserl istället med att introducera 
flera nya nivåer och begrepp. Till att börja med vill han tala om ”eidetiska 
kompossibilitetslagar”, det vill säga lagarna för det som sammanbinder och 
grundar samexistens och följd. Han vill ersätta begreppet kausalitet när det 
gäller väsenssammanhang med ”motivation”, som en annan form av sam-
manbindande intentionalitet och som en regelmässighet som hör till den 
universella genesen. Det är en tillblivelse som har att göra med menings- och 
erfarenhetsförlopp över tiden ur vilka egot växer fram. Husserl talar om det 
som en egots universella genes. Ambitionen är att vara giltig för varje enskilt 
friskt och förnuftigt ego, oberoende av tid och kultur, inom vilket partikulära 
kulturella variationer sedan framträder. Det är värt att notera att Husserl i 
detta sammanhang refererar till en diskussion bland filosofer och psykologer 
om rums- och tidsföreställningarnas framväxt, något som han anser också 
bör behandlas inom ramen för en intentional-genetisk analys (s. 87). 

Tanken är alltså att det finns två olika nivåer som fenomenologin kan 
rikta sig mot, nämligen den statiska och den genetiska. Den statiska fenome-
nologin undersöker väsenssammanhang, meningslagar och intentionala 
strukturer (såväl aktuella som potentiella) inom olika domäner, som kultur, 
institutioner, socialitet och natur (såväl levande som död). Den genetiska 
nivån pekar mot tid och tillblivelse och därmed mot historia. Husserl talar 
uttryckligen om det här som att ”egot konstituerar sig inför sig själv i enheten 
av en ’historia’” (s. 86). ”Historia” är här satt inom citationstecken för att 
markera att det inte rör sig om historia i vanlig mening. Den genetiska ana-
lysen får inte förväxlas med studiet och rekonstruktionen av faktiska his-
toriska förlopp. Det är en annan typ av historia som impliceras här, en inten-
tional, väsensbestämd historia, som inte låter sig fångas på det tillfälligas och 
faktiskas nivå. Än så länge är det bara antytt i dessa allmänna termer, men 
det pekar mot historiciteten som ett fenomenologiskt problem, på ett sätt 
som han skulle komma att utveckla vidare i de sista skrifterna, som disku-
teras översiktligt i kommentarens sista kapitel. 

Aktiv och passiv genes 

En viktig distinktion, som också kastar ljus över hur begreppet ”genes” fun-
gerar hos Husserl, är den mellan aktiv och passiv. Till den aktiva genesen 
hör de meningssammanhang som frambringats av egot i enlighet med vissa 
schemata och regler. Som exempel nämner Husserl det praktiska förnuftet, 
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men också logiskt förnuft, eller matematiska samband. Under sin historia 
har matematiken upptäckt, frambringat och säkrat en mängd bestående 
väsenssammanhang. Dessa svarar i sin tur mot en parallellt konstituerad 
habitualitet hos egot, som hädanefter kan återkalla och aktualisera det 
upptäckta. Men den aktiva genesen gäller inte bara ideala objekt, utan även 
kulturellt formade företeelser som verktyg och konstverk. De kan ses som 
en gång uttänkta, skapade och aktivt frambringade. Tanken är ju inte att 
denna aktivitet automatiskt delas av alla människor. Här är barndomen ett 
exempel på att man tvärtom måste lära sig också dessa kulturella bestäm-
ningar. Men idén är i alla händelser att efter att de en gång skapats aktivt så 
är de i princip repeterbara på nytt. De tillhör hädanefter mänsklighetens 
gemensamma aktivitet och fortsatta möjlighet. 

Utöver denna sfär av aktivt konstituerade företeelser, och därmed av den 
aktiva genesen som sådan, återfinns även en passiv sfär som består av det 
direkt givna. Husserls argument för en sådan sfär är helt enkelt att den måste 
finnas för att det aktiva ska ha något att utgå ifrån. Det mest påtagliga exem-
plet är det rena objektsframträdandet, det materiella tinget som fortsätter att 
visa sig för oss, vad vi än gör med dem eller vilka bestämningar vi än tilldelar 
dem. Framför allt fortsätter deras enhet att manifestera sig genom alla tänk-
bara förvandlingar. Men det faktum att detta tycks ske passivt, alltså utan 
någon egentlig syntetiserande medverkan från egots sida, innebär inte att 
förloppet inte har en intentional struktur och därmed också en ”historia”.  

I detta sammanhang sker en intressant vändning i resonemanget. Husserl 
vänder sig för ett ögonblick till utvecklingspsykologin och konstaterar att också 
ren objektspresentation är något som barnet måste lära sig. Eftersom en para-
llellitet råder mellan fenomenologi och psykologi låter han därmed också ana 
en idé om ett slags transcendental utvecklings-fenomenologi, med sina egna 
speciella väsenslagar som ett möjligt forskningsområde. Varje för oss given 
företeelse pekar tillbaka på ett urinstiftande, då dess mening och realitet har 
uppdagats. Varje företeelse har en intentional historia. Denna kan tänkas bestå 
i en viss struktur, som blivit bekant för oss. Fenomenologins uppgift är att 
frilägga intentionala sammanhang, vilket oundvikligen leder den mot gränser 
för vad en intentional analys kan åstadkomma. Föresatsen att spåra och 
artikulera dess meningssammanhang utifrån det meningskonstituerande egot 
lockar den att försöka följa denna historia inifrån mot ett allt dunklare centrum 
eller ursprung, där till sist inga processer längre är tillgängliga för deskriptiv 
analys. Till sist sammanfaller dess strävan med ett slags kulturens andliga 
arkeologi, vilket också framhävs av att Husserl i diskussioner som dessa gärna 
hänvisar till ”skikt” och ”strata” som stegvis friläggs. 
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Vid sidan av de tidigare introducerade begreppen intentionalitet, syntes, 
konstitution och genes införs i §39 ytterligare ett begrepp som betecknar en 
aspekt av meningens genes, nämligen ”association”. Det kan först förvåna att 
Husserl använder sig av denna term, hämtad från den empiriska psykologin. 
Men här övertar han den samtidigt som han framhäver att den har en ur-
sprungligare intentional mening än hos föregångarna. Hos Husserl är det 
inte längre fråga om något slags gravitationslag för psyket, utan snarare om 
en samlingsbeteckning för väsensregler som hör till den passiva sidan av 
objektskonstitutionen. Vi stöter här på en ofta återkommande dubbelhet 
inom fenomenologin, mellan en empirisk och en eidetisk nivå. Här finner vi 
alltså ett begrepp, association, som är hämtat från en empirisk psykologi, där 
det har att göra med aktiv sammanbindning av element, som inom fenome-
nologin istället står för något slags logiskt bestämbar möjlighetsbetingelse. 
Det handlar om någonting inre och apriori, som verifieras genom väsens-
analyser, samtidigt som det har en empirisk tillämpning. 

I §40 summeras de uppnådda resultaten. Nu definieras fenomenologin 
som den statiska och genetiska konstitutionen av föremålsligheter för ett 
möjligt medvetande, eller med andra ord: som en transcendental kunskaps-
teori. Transcendensen är huvudproblemet, och den ska behandlas i termer av 
hur den uppträder för ett medvetande som i sin tur karaktäriseras av inten-
tionalitet. Den metodologiska solipsismen försvaras på nytt och den egolo-
giska sfären uppmålas som omfattande allt möjligt vara, såväl illusion som 
verklighet. Vad denna betoning av det egocentrerade perspektivet pekar mot 
är dock en ny form av kunskapsproblem, nämligen sanning såsom överens-
stämmelse. Frågan ställs på nytt: hur kan vi vara säkra på att vad vi har till-
gång till inte bedrar oss? Därmed skulle vi på nytt vara tillbaka hos Descartes, 
vilken som bekant till sist löste detta problem via Gud, som en högsta garant 
för korrelation mellan medvetande och värld. Men efter att själv ha ställt 
frågan avvisar Husserl den bestämt. Utmaningen leder honom istället till att 
formulera en slutplädering för hur fenomenologin som han presenterat den 
faktiskt hjälper oss förbi detta klassiska dilemma.  

Med dessa reflektioner avslutas de ursprungliga föreläsningarna eftersom 
den femte och sista meditationen tillkom senare. Fenomenologin framställs 
som en fullt utblommad transcendental idealism. Nyckelproblemet för hela 
denna filosofi är transcendensen, med andra ord relationen till det objektivt 
varande. Och nyckeln är reduktionen. Den cartesianska problemställningen 
är nämligen förfelad. Den tar miste på subjektivitetens natur. Detsamma 
gäller dock den moderna objektivismen eller naturalismen, eftersom den 
omvänt tar världens existens för given som en oproblematisk förutsättning. 
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Endast det konsekvent genomförda fenomenologiska perspektivet kan slippa 
ur denna begreppsliga låsning och vinna ny terräng. Endast det perspektiv 
som konsekvent förmår analysera all föremålslighet utifrån hur den ges eller 
konstitureras för ett subjekt överhuvud kan lyckas. Den transcendentala sub-
jektiviteten är ett universum av möjlig mening som i sig rymmer meningen 
hos det transcendenta, det verkliga, det fantiserade, det illusoriska, och så 
vidare. Metoden är en fenomenologisk självutläggning som beskriver allt i 
termer av intentionala akter. Den äkta kunskapsteorin, skriver han, ”kan som 
konsekvens av detta bara tänkas meningsfullt som transcendentalfenome-
nologi” (s. 94). Och den begriplighet som föds ur en sådan betraktelse är den 
högsta tänkbara form av rationalitet. 

Detta är inte en idealism i någon vedertagen mening, vare sig psykologisk 
eller kantiansk. Subjektet ses inte som alltings upphov, men det finns heller 
inte utrymme för något ting i sig. Det handlar till sist om en beskrivnings-
grund, snarare än om en realitetsgrund. Det är mening som ska analyseras, 
och mening är förbunden med begriplighet, möjlighet, potentialitet, inten-
tionalitet och egots självexplikation. Den kan inte bevisa sin sanning eller 
giltighet annat än genom sina egna analyser och beskrivningar. Med en udd 
riktad mot de som förebrått honom hans idealism tillägger Husserl att ingen 
som verkligen begriper denna metod kan skilja fenomenologin från trans-
cendental idealism (s 95). 

Genom en transcendental-fenomenologisk självutläggning av den konstitu-
erande intentionaliteten menar sig Husserl därmed ha säkrat en lösning på det 
klassiska kunskapsfilosofiska problemet om transcendens och förhållandet 
mellan subjekt och objekt. Men fortfarande kvarstår en stor fenomenologisk 
utmaning, nämligen innebörden av det intersubjektiva, med andra ord hur 
något sådant som ”främmande subjektivitet” kan analyseras fenomenologiskt. 
Även om vi kan acceptera att egot, vilket Husserl ofta påpekar, är ett exempel 
på ett generellt eidos ego och att den arbetande fenomenologen därmed är ett 
slags universellt ställföreträdande självutläggare, så har han fram tills nu inte 
sagt någonting om hur den sociala och delade världen konstitueras för oss i 
och ur gemenskap med andra. Hur blir det exemplariska egot till en ego-
gemenskap och en universalitet? Och vad innebär det att konstituera något 
som annanhet och som främmande? Det är detta ”egenartade problem” som 
behandlas i den femte och sista meditationen. 
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KAPITEL 7  

Fenomenologin och den andre

Den femte och sista av de cartesianska meditationerna handlar om inter-
subjektivitet, själva sammanbindandet eller konstitutionen av subjekts-
gemenskap. Problemet har, som vi redan rört vid, en särskild aktualitet för 
fenomenologin. Utifrån ett vardagligt naturligt perspektiv är själva före-
komsten av gemenskaper och av kollektivt medvetande ingenting i sig 
märkvärdigt. Liksom det finns grupper av föremål så finns det grupper av 
individer som tillsammans utgör sådana gemenskaper. Utifrån ett sociolo-
giskt perspektiv är det kollektiva snarare det primärt givna, i förhållande till 
vilken det individuella subjektet bara är en instans. Såväl språk som norm-
er, och därmed kommunikation överlag, förutsätter väsentligen kollektiva 
gemenskaper. Det är istället fenomenologin med sin metodologiska solips-
ism som tycks bli svaret skyldig om hur delad subjektivitet ska förstås. 

Även om dess egologiska hållning har sitt berättigande vid analyser av det 
objektsmässigt givna kan det därför tyckas som om fenomenologin också 
skapar sig ett eget svårövervinnerligt problem, nämligen just frågan om den 
andra människan, eller kort och gott den andre. Till dennes existens tycks ju 
höra att uttryckligen inte vara given inom jagets immanenta sfär, utan att 
snarare väsentligen vara just annan som ett självständigt erfarenhetscentrum. 
Hur kan det enskilda egot göra anspråk på att omfatta det gemensamma om 
det redan från början förutsätter sin infogadhet i en gemenskap? Är det inte 
så att intersubjektiviteten utgör en gräns inför vilken den fenomenologiska 
metoden måste erkänna sin egen begränsning och där den egologiskt orien-
terade intentionaliteten helt enkelt måste ge vika för mer sociologiska 
mekanismer och klarlägganden?  

Husserl ställer själv alla dessa frågor i upptakten till femte meditationen. 
Hans svar är till sist att detta visserligen kan framstå som ett allvarligt 
problem, men i själva verket är det en frågeställning som mer än andra just är 
i behov av en fenomenologisk analys. Mer exakt, skriver han, behöver vi 
förskaffa oss en ”inblick i den explicita och implicita intentionalitet genom 
vilken ett alter ego ger sig till känna och bekräftas på grundval av vårt trans-
cendentala ego” (s. 100). Att ställa frågan om den andre och om erfarenhet av 
den främmande, som ett fenomenologiskt problem är alltså att på nytt 
undersöka det sätt på vilket detta fenomen ges eller vilken dess mening är, 
uttryckt i termer av de intentionala konstitutiva förlopp som en sådan 
erfarenhet inbegriper. Det är en sådan analys som här ska skisseras. Inom 
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traditionell sociologi, då som nu, har detta anspråk från fenomenologins sida 
att kunna göra reda också för kollektiv subjektivitet utifrån en egologisk 
position, ofta ifrågasatts. Det är därför viktigt att känna till Alfred Schütz som 
tvärtom tog fasta just på Husserls fenomenologi som ett metodologiskt 
fundament som han fogade samman med Max Webers sociologiska tänk-
ande.12 

Till att börja med handlar det om att skaffa sig ett preliminärt tillträde 
till hela problemområdet, genom att titta på de olika vinklar ur vilka det 
uppträder (§43). Den andre framträder på flera sätt. Dels kan det vara som 
ett föremål bland andra i världen, alltså som något som finns där bland 
allting annat som finns där. Dels visar sig den andre som någon som lik-
som jag har tillgång till världen, det vill säga för vilken världen är, inklusive 
jag själv. Vidare gäller att den andre i en mening finns med som en hori-
sontstruktur i varje föreställning om världen, som just det som kan bli till-
gängligt för andra. Med andra ord, frågan om den andre är direkt för-
bunden med frågan om objektivitet, och därmed med själva förekomsten av 
en objektiv natur och verklighet. Det objektivt varande kännetecknas ju 
primärt av att kunna bli tillgängligt för alla, och hursomhelst för fler än jag 
själv. Redan från början markerar Husserl på så vis att frågan om den andre 
inte bara handlar om hur det enskilda egot har en upplevelse av annanhet 
eller hur det hittar ut till en gemenskap, utan om själva konstitutionen av 
det objektiva och verkliga som sådant. Med andra ord, intersubjektivitet är 
inte ett problem för inlevelsens psykologin eller sociologi, utan en kun-
skapsteoretisk och metafysisk grundfråga. 

Reduktionen till egenhetssfären 

För att kunna artikulera den speciella intentionalitet som konstituerar den 
andre räcker det inte med de reduktioner som redan presenterats. I stället 
måste det till ytterligare en reduktion, eller åtminstone en modifiering av 
de tidigare. Närmare bestämt måste vi genomföra en mer radikal återgång 
till något som Husserl här kallar för ”egenhetssfären”. Endast därifrån är 
det möjligt att synliggöra de konstitutionella förlopp genom vilka den 
 
12 Ett urval av Schütz centrala arbete Den sociala världens fenomenologi finns på svenska i över-
sättning av S. Andersson och J. Retzlaff (Göteborg: Daidalos, 2002). Genom sina efterföljare Peter 
Berger och Thomas Luckmann kom han också att spela en viktig roll för utveckling av studiet av 
”konstruktionen” av den sociala världen. Se deras The Social Construction of Reality. A Treatise in 
the Sociology of Knowledge (New York: Anchor Books, 1967).  
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andre framträder som ett slags spegling eller analog till jaget. Det handlar 
om att söka sig till en punkt där det främmandes mening först uppträder. I 
den tidigare diskussionen om den fenomenologiska reduktionen låg fokus 
på transcendensens mening, det vill säga meningen hos det som existerar 
objektivt. Vägen dit var att preliminärt stänga av förutfattade antaganden 
om sådan existens för att på nytt genomleva dess konstitution som inten-
tionala meningsmässiga förlopp. Där var den bärande oppositionen den 
mellan transcendens och immanens. Här är det något annat som aktu-
aliseras. För att se hur den andre konstituerar sig för mig är det inte nog att 
upphäva antagandet om dennes existens. En mer radikal nollställning av 
förväntningshorisonten måste äga rum för att ett sådant förlopp ska kunna 
visualiseras. Allt som meningsmässigt är präglat av den andres närvaro 
måste då sättas åt sidan. Ett erfarenhetsskikt måste friläggas där själva 
meningen ”någon annan” ännu inte har inträtt. Det innebär att meningen 
hos det objektiva inte bara måste fråntas sin transcendens, utan även sin 
egenskap att vara tillgängligt för någon annan. Men hur skulle en sådan 
radikal egenhetssfär kunna se ut? Husserl talar här om en ”natur” som 
ännu inte har antagit karaktären av objektiv värld, en natur som är direkt 
bunden till min perceptiva förmåga, till själva min levande kropp eller 
lekamen (tyskans Leib), som ett fält av sinnlighet utgående från mig själv. 
Inom denna sfär framträder den andre på en nivå som ren extern kropps-
lighet, medan däremot jag själv är levande rörlig kropp, en ”kinestes”. 
Husserl prövar sig här fram begreppsligt och resonemangsmässigt vilket 
gör den ganska långa §44 ovanligt svårläst. I centrum står nödvändigheten 
av en fördjupad reduktion som uttryckligen tar hänsyn till den andres när-
varo i alla dess horisontstrukturer. Detta driver i sin tur analysen ner mot 
skikt av ursprunglig självreflexiv kroppslighet och sinnlighet, som en för-
språklig erfarenhetssfär av taktila och visuella erfarenheter. 

Beskrivningarna väcker många frågor. Vad är det egentligen för en nivå 
av subjektivitet som återskapas här? Husserl antyder därtill att det implicerar 
ett förändrat jagbegrepp, vilket väcker frågan om vad för slags enhetlighet 
jaget kan åberopa på denna nivå. Svarar den ens mot något verkligt, mot ett 
erfarenhetsrum till vilket någon verkligen har tillgång? Eller ska det snarare 
förstås som en begreppslig konstruktion, som ett slags filosofiskt tanke-
experiment? Vad har det i så fall för relation till den transcendentala subjek-
tiviteten som etablerats genom den tidigare fenomenologiska reduktionen? 
Representerar egenhetssfären ett djupare skikt av det transcendentala egot, 
eller snarare ett parallellt centrum? I §45 utvecklar Husserl en första skiss till 
detta förhållande. Han tycks säga att den transcendentala attityden, såsom 
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den uppnåtts genom bortkopplingen av all transcendens genom den fenome-
nologiska reduktionen, också i dessa analyser av egenhetssfären förblir in-
takt. Därmed skulle analysen av egenhetssfären tänkas ske inom ramen för 
den transcendentala hållningen. Det transcendentala egot skulle då ha 
förmågan att å ena sidan konstituera sin egenhetssfär och å andra sidan för 
sig konstituera vad som är annat och främmande. Ett problem är dock att 
han samtidigt tycks säga att konstitutionen av det främmande bara kan 
förstås och utläggas inifrån egenhetssfären, vilket implicerar att den likväl är 
mer än bara ett modus av den transcendentala egosfären, och i själva verket 
representerar dess inre djup. 

I §46 försöker han bryta det hittillsvarande mönstret att endast tala om 
egenhetssfären eller detta ”mitt-egna” i negativa termer, alltså som något 
icke-främmande. Men vad han till sist kommer fram till är i princip bara att 
varje självutläggning till sist måste stöta emot den inre immanenta tem-
poraliteten, och därmed ”den öppna oändligheten av en upplevelseström”. 
Det hela rör därmed vid problemet med i vilken mån vi alls kan sägas vara 
närvarande för oss själva, med tanke på att vi just är tidsliga. Husserl 
hänvisar till vissa övergripande ego-strukturer som trots allt består och som 
kan uppställas på nytt. Vi vinner insikt i dem, antingen genom minnet, som 
varierar möjligheter från det förflutna, eller genom projektioner in i det 
möjliga som upptäcker potentialiteter. 

Följande paragraf går vidare i samma riktning och uppräknar vad som 
hör till denna ”egen-hetlighet”. Dit hör inte bara upplevelseströmmens aktu-
alitet och potentialitet, utan även det konstituerade som sådant, så länge det 
är direkt förbundet med den konstituerande processen. Detta sägs inbegripa 
såväl sinnliga data som subjektets egna habitualiteter, det vill säga alla dess en 
gång grundade omdömen, erfarenheter och böjelser. Här framställs på nytt 
också den natur som hör till den egna sfären som rumsligt strukturerad, och 
därmed med transcendenta kvaliteter, som dock ryms helt och hållet inom 
ramen för en möjlig erfarenhet. 

Det handlar genomgående om att vinna en utgångspunkt från vilken det 
är möjligt att fenomenologiskt artikulera erfarenheten av något i absolut 
mening yttre, av det som är icke-jag. Att vi har sådana erfarenheter är ju, som 
Husserl också upprepar, ett givet faktum. De inbegriper till att börja med 
erfarenheten av en extern objektiv värld, och därmed av egon som inte är det 
egna. Mot slutet av §48 skriver han att det handlar om att begripa menings-
givandet och på vilket sätt den objektiva transcendensen får mening. Han 
betonar återigen att det inte är fråga om en genetisk analys, det vill säga av 
konstitutiva förlopp, utan snarare om att statiskt frilägga den intentionalitet 
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som ligger inbegripen i den redan givna erfarenhet av det transcendenta, till 
vars väsen det hör att inte vara en immanent del av egot, samtidigt som det 
alltid måste realiseras just där. 

I §49 upprepas på nytt grundmotivet, att utifrån jagets primordiala värld 
förstå och beskriva hur den objektiva världens mening konstitueras, med 
början i konstitutionen av den andre. Denne ska i sin tur visa sig ligga till 
grund för erfarenheten av det objektiva i allmänhet och för en monadisk 
gemenskap av egon som utgör ett transcendentalt vi. Vägen till denna trans-
cendentala gemenskap måste dock först utmejslas tydligare och i större detalj 
med utgångspunkt i den radikala egenhetssfären.  

Den andres framträdelseform 

I §50 tas de första stegen i riktning mot den konkreta fenomenologiska 
analysen av den andres uppträdande utifrån den reducerade egenhetssfär-
en. Här införs det viktiga begreppet ”appresentation” (s. 116). Den andre är 
ju som sagt aldrig given omedelbart för mig. Till sitt väsen är denne undan-
dragen min egen sfär, eftersom det hör till dess väsen att själv utgöra en 
sådan sfär. Alltså inbegriper presentationen av den andre med nödvändig-
het en viss indirekthet eller en intentional förmedling. Den andre blir 
”med-present”, utan att vara fullständigt given. Begreppet appresentation 
ska inte sammanblandas med det tidigare nämnda apperception. I appre-
sentationen handlar det om vad som blir present just genom att aldrig vara 
givet i full presens. I en mening gäller för varje presenterande akt att den 
har ett inslag av appresentation. Varje varseblivning av ett yttre föremål gör 
en mängd aspekter appresenta, nämligen allt det som inte är omedelbart 
givet i det sinnliga varseblivningsfältet. Men i den appresentation som 
aktualiseras i fråga om den andre är det appresenta inslaget mer funda-
mentalt. Det hör ju till denna företeelses väsen att aldrig kunna bli full-
ständigt present. Det är inte bara en tillfällig brist som kan åtgärdas genom 
att vi går runt det och betraktar dess baksida eller undersöker dess innan-
döme. Ett mått av icke-presens hör till dess väsen. Ett annat sätt att ut-
trycka detta är att till den andres mening hör att det finns en mening jag 
aldrig till fullo kan komma åt eller uttömma, något principiellet eller 
väsensmässigt frånvarande. 

På s. 117 iscensätter Husserl en tänkt första händelse där den andre 
uppträder inom jagets egenhetssfär. Uppgiften är att försöka artikulera de 
intentionala steg varigenom denne får sin fulla mening som annan människa 
och subjekt. Till att börja med är det bara fråga om en kropp eller ett 
kroppsting som rent immanent uppträder inom egosfären. Ett avgörande 
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steg är när den andre visar sig som också levande kropp eller lekamen. Hur 
ska vi tänka oss detta menings-förlopp? Husserl svar är att det måste ske via 
en överföring, någon form av ”analogisering” från jagets egen levande kropp. 
Det rör sig om en förliknande appresentation, som ändå inte ska förstås som 
ett analogislut eller ens som reflexiv tankeakt. Han talar om det som en 
dold ”urstiftning”, ett första upptäckande instiftande av den andra kroppen 
som levande kropp. 

Hur sker då denna meningsöverföring som låter den andra kroppen 
uppträda som just en annans kropp, och inte bara som ett immanent givet 
föremål i egenhetssfären? I §51 försöker Husserl besvarar denna fråga genom 
att införa ytterligare ett terminologiskt steg, nämligen ”parandet” (Paarung). 
Detta sägs utgöra ett universellt fenomen inom den transcendentala sfären, 
en urform för den passiva syntesen. Vid sidan av det första identifierandet av 
en mångfald till en enhet har vi alltså detta fenomen som låter något fram-
träda som ett par, och vidare som en mångfald. Detta parande har sina steg, 
som skiftar från likhet till identitet. Det hör till denna passiva meningssyntes 
att en meningsöverföring sätter igång, en ömsesidighet där det ena inverkar 
på det andra. Men likväl handlar det vid mötet med den andres kropp om att 
denna kropp får en överförd mening, utgående från min egen levande kropp 
och min erfarenhet av denna. 

Vilken typ av erfarenhet skulle kunna bekräfta denna analys? Har den en 
möjlig realisering, eller utgår den bara från insikten om en nödvändighet, att 
det helt enkelt måste förhålla sig på det sätt som Husserl beskriver? Från ett 
utvecklingspyskologiskt perspektiv skulle det kunna hävdas att förloppet 
kanske snarare är det omvända, nämligen att självuppfattningen växer fram 
ur interaktionen med den andre. Svårigheten med att rätt förstå och ut-
värdera Husserls analys bottnar delvis i frågan om vad för slags analys det är 
frågan om. Handlar det om något som kan förverkligas och göras evident i 
efterhand, eller ska det snarare uppfattas som ett konstaterande av en nöd-
vändighet, med andra ord att något sådant helt enkelt måste vara fallet? Att 
Husserl tidigare markerat (exempelvis §48) att analysen ska förstås som en 
statisk rekonstruktion av meningsskikt och inte en faktisk genes, pekar i den 
senare riktningen. Likväl har skildringen formen av ett narrativ och av ett 
framkallande av annanhet ur egenhetssfären som pekar i riktning mot ett 
faktiskt passivt-genetiskt förlopp. 

Till erfarenheten av den andre som ett annat ego hör hursomhelst en fort-
löpande förväntningshorisont, som är inriktad mot nya ännu icke presenta 
presentationer. Den andra kroppen är alltså inte bara en gång för alla given 
som en annans kropp, utan den verifieras fortlöpande som en sådan. De spår 
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av den andre som vi därmed hela tiden förväntar oss är den fysiska gestalten i 
rörelse. Allt detta hör till den ”intentionala situation” som Husserl i §52 
närmare försöker utreda. Det främmande bestäms här återigen som någon-
ting analogt som skiljer sig just genom att inte vara fullt tillgängligt för mig i 
min egen sfär. På så vis konstituerar sig i min monad den andra monaden 
som en analog frånvaro. 

På s. 121 uppställer Husserl en intressant parallell, där han jämför erfaren-
heten av den andre med erfarenheten av mig själv såsom förfluten. Min egen 
förflutna existens är endast given indirekt i form av minnen. Denna för-
gångna existens transcenderar min egen nusfär genom att aldrig kunna bli 
given i full presens, utan endast i ett slags indirekthet. Detta är inte en till-
fällighet som skulle kunna åtgärdas med skärpta redskap, tvärtom hör det till 
dess mening att just vara given på detta indirekta sätt. 

I §53 prövas en ny infallsvinkel, som avtäcker ytterligare en intentional 
horisont kring den andre. Husserl utgår här från den möjlighet som hör till 
den ursprungliga egna levda kroppsliga sfären, nämligen att vara i stånd att 
röra sig från en plats till en annan. Det hör till denna första sfärs förståelse av 
sin omvärld att denna omvärld också är tillgänglig från ett annat perspektiv. 
Det hör till den mening ett visst föremål har för mig att jag också kan varsebli 
det från ett annat håll och att jag kan förvandla det som för ögonblicket är 
där till mitt här och vice versa. Men på så vis förstår vi också det andra egots 
mening, nämligen som ett där som för mig skulle kunna vara ett här. Den 
andre framträder på så vis som en egen ursprunglig värld liksom min egen. 

Mot slutet av §54 skisserar Huserl vad det skulle innebära att fullfölja 
denna analys på högre nivåer, där blir aktuellt att tala om det i termer av in-
levelse eller inkännande. Också där måste det intentionala meningskon-
stituerande förloppet analyseras i termer av det omedelbart givna och dess 
horisonter. Det innebär att ta fasta först på de primärt kroppsliga uttryck 
som laddas med mening och som utvidgar ömsesidigheten mellan den egna 
sfären och den andre som uppträder inom den. I övrigt är §54 en svår 
paragraf med många detaljer som mest tycks bestå av omtagningar.  

I §55 tas ett nytt helhetsgrepp om problemet i en sammanfattande fram-
ställning av hela det konstitutiva förloppet. Det handlar om hur vi från den 
mest ursprungliga nivån – natur, kropp, jag och den andre – når upp till en 
monadisk gemenskap och slutligen till den fullständiga objektiviteten av en 
gemensam natur. På s. 126 betonas återigen den viktiga metodologiska situa-
tionen, att vi inte är sysselsatta med en genetisk fenomenologisk beskrivning, 
alltså inte med ett tidsligt förlopp. Det handlar i stället om att utifrån en 
given situation, nämligen min erfarenhet av den andre såsom skild från mig, 
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spåra och formulera de statiska intentionala skikt som denna erfarenhet 
rymmer. Husserl poängterar att den tidigare stegvisa analysen inte ska förstås 
som att jaget i mötet med den andre ställs inför ytterligare en natur eller 
värld som finns bakom eller bortom min egen och för vilken den andres 
kropp bara är ett tecken i min värld. Nej, tvärtom framhäver han att det till 
appresentationen hör att den natur som jag erfar som min just är den samma 
som den som hör till den appresenterade andre. Vad jag till sist erfar är 
därtill inte en avbild eller en analog, utan den andre själv som en levande 
kropp som inte tillhör min ursprungligt tillgängliga sfär.  

Allt detta pekar mot vad som är helt centralt för analysens vidare syftning, 
nämligen att varseblivningen av den andre faktiskt förvandlar varsebliv-
ningen av naturen och världen. Innan den andre har trätt in i min egensfär är 
naturen ren immanens. På så vis är den främmande kroppen i någon mening 
det första objektet i sig, och den främmande människan den första män-
niskan. Genom den andre läggs ytterligare ett appresentativt skikt till erfar-
enheten av naturen, nämligen dess möjliga realisering i den andre. Från det 
radikala solipsistiska tanekexperimentet med en egenhetssfär inom vilken 
den andre först bara uppträder som kropp och rörelse, har på så vis analysen 
rört sig fram till en punkt där den andre inte bara står för en outtömlig 
främmandehet som aldrig fullt ut kan bemästras. Den andre har därtill visat 
sig vara nyckeln till att förstå hur även naturen kan få status av självständigt 
objektivt vara, som just det som kan erfaras från en annan plats än min egen. 

Subjektivitet som monadgemenskap 

I §56 fastslås att förbindelsen mellan monader inte är något fantiserat, utan 
att de verkligen står i en intentional gemenskap med varandra. Det är en 
gemenskap av ett alldeles särskilt slag som möjliggör att något sådant som 
en värld överhuvudtaget är möjlig. Varje företeelse får sin mening utifrån 
det monadiska egots immanenta sfär, samtidigt som den inbegriper ett uni-
versellt subjektivt system som realiseras i var och en. På s. 134 sägs klart ut 
att det hör till den transcendentalt konstituerade världen som den konsti-
tueras i mig att den verkligen är en människovärld, en värld som är den-
samma för alla. Världen är ett universellt system som ger sig till känna för 
jaget, men med innebörden att vara tillgänglig för alla. 

Konstitutionen av värld, gemenskap och kultur har dock åtskilliga steg. 
Än så länge menar sig Husserl bara ha tagit upp de mest elementära. I §58 
kommer han in lite mer explicit på vad som sker på de högre nivåerna av 
socialitet. Till basnivån hör att alla människor med nödvändighet är delak-
tiga i en och samma natur i vilken de lever och på basen av vilken de kan 
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grunda en kulturvärld, vilket Husserl här också talar om som ”konkreta livs-
världar”. Varje sådan konstitution av en gemenskap av högre och mer speci-
fik ordning är i denna terminologi en ”orienterad” konstitution. Här innebär 
det att den tar sin utgångspunkt i vissa ”nollvärlden”, såsom det levande 
nuet, den egna kroppsligheten, en ursprunglig natur, etc. Men också på 
högre nivåer kan vi se sådana noll-punkter i arbete. När vi exempelvis kon-
fronterar främmande kulturer så är, menar Husserl, vår egen kultur en sådan 
nollpunkt, utifrån vilken de andra kulturerna har karaktären av främmande 
eller andra, som alltså måste mötas med en viss inlevelse. Men därutöver 
finns alltså en för alla gemensam livsvärld, som har sitt yttersta upphov i en 
transcendental subjektivitet, som den universella form vi alla är delaktiga i. 
Husserl talar om en ”transcendental begriplighet” (s. 139) bortom kulturer 
och nationer.  

Denna yttersta grund är dock ingenting som Husserl menar att vi upp-
täcker i världen genom antropologisk eller arkeologisk forskning. Det är 
endast genom en fenomenologisk analys av de intentionala skikt som 
överallt bygger upp och konstituerar den värld som vi ser framför oss som 
den blir tillgänglig. Analysen sägs ha både en statisk och en genetisk sida, 
som skulle ta sig an reella historiska utvecklingprocesser i ett fenomeno-
logiskt perspektiv. 

I §60 avvisar Husserl den möjliga kritiken att denna transcendentala 
universella monadgemenskap skulle vara metafysik i en dålig mening. Den är 
förvisso en metafysik om man med metafysik med Aristoteles helt enkelt 
menar en första filosofi, som en första grundläggning. Men den centrala 
frågan gäller huruvida vi verkligen med visshet kan göra anspråk på den 
universalitet han hävdar. Med andra ord, kan vi inte lika gärna tänka oss flera 
olika monadgemenskaper, och därmed flera parallella världar? Husserls svar 
är ett bestämt nej. Argumentet är att i den mån en sådan andra värld skulle 
förekomma så skulle den tillsammans med vår värld i själva verket bilda en 
vidare omvärld, där de utgör delar i en och samma objektiva värld, som till 
sist har sin motsvarighet i en transcendental subjektivitet. Med tanke på 
frågans vikt och implikationer kan argumentet framstå som lite vårdslöst i 
sin svepande karaktär. I filosofiskt hänseende är det dock konsekvent, i så 
mening att för Husserl allt möjligt vara, inklusive andra världar, med nöd-
vändighet är vara för någon, och därmed med en viss konstitutiv struktur för 
ett jag. Upptäckten av en genuint främmande kultur eller livsform kan därför 
till sist aldrig annat än ge oss insikt i möjliga transformationer av en och 
samma större objektiva värld som vi alla är delaktiga i, och som utspelas för 
oss i enlighet med vissa väsensmässiga principer. Fenomenologin kan inte 
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föregripa alla tänkbara livsformer, men den kan med visshet bekräfta att 
varje sådan livsform kommer att ha en mening som konstitueras intentionalt 
utifrån ett jag. 

Vi har redan i inledningen diskuterat förhållandet mellan psykologi och 
fenomenologi. Husserls introspektiva meningsanalyser har från början utgått 
från den intentionala psykologin. Samtidigt har han alltsedan Logiska 
undersökningar och framåt varit mån om att betona de principiella skillnad-
erna mellan psykologi och fenomenologi, där det senare sysslar med prin-
cipiella väsenssammanhang för erfarenhet och medvetandeliv generellt. Det 
var som bekant detta som var grunden för hans kritik mot den så kallade 
psykologismen. I §61 återvänder han till detta förhållande, och bekräftar att 
en stor del av fenomenologin hör hemma inom intentional psykologi, sam-
tidigt som den gjorts apriorisk och ren genom den transcendentala vänd-
ningen (s. 145). Här knyter han också an till Kants terminologi och talar om 
såväl en ”transcendental estetik” som en ”transcendental analytik”. Det ena 
berör tids- och rumserfarenhetens och det andra högre nivåer av konstitutiva 
problem. Mellan dessa vill han dock skjuta in just den konstitutiva teorin om 
erfarenheten av den andre, eller inkännandets problem, vilket är direkt 
sammanbundet med världens objektivitet och appresenterbarhet. 

Den sista paragrafen i den femte meditationen, som föregår bokens korta 
avslutning, erbjuder en klargörande redogörelse för projektet i dess helhet. 
Husserl betonar återigen att det aldrig var fråga om en solipsistisk teori och 
inte heller om en transcendental metafysik. Det handlar inte om något annat 
än att inom ramen för den transcendentala inställningen klargöra meningen 
hos erfarenheten av den andre. Idealismen består i att metodologiskt ta sin 
utgångspunkt i det ensamma jaget för att utifrån detta perspektivt artikulera 
möjligheten av och meningen hos den för alla gemensamma subjektiviteten. 
Vad gäller yttervärldens problem handlar det om att utlägga den mening 
som värld i allmänhet har för oss. Resultatet låter sig beskrivas med Leibniz 
begrepp om en monadologi även om det till sist bara är en historisk analogi. 
Vad det handlar om är en utläggning av en på det enskilda subjektet grundad 
intersubjektiv gemenskap inom en delad natur. 

I bokens ”Avslutning” (§§63–64) summerar Husserl de framsteg som 
gjorts, samtidigt som han öppnar fenomenologin mot fortsatta förvandling-
ar. All transcendental kunskapsteori utgör också en kunskapskritik som till 
sist pekar tillbaka mot den egna metoden och anspråken. Den naturliga 
inställningen kännetecknas av en naivitet, som inte förmår reflektera över 
vad den möter. Den är oförmögen att urskilja de intentionala horisonter som 
omger varje företeelse. Fenomenologin vill vara en radikal reflektion över 
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kunskap och erfarenhet, grundad på den fenomenologiska reduktionen och 
med ett universellt anspråk. 

Denna fullt utvecklade transcendentala fenomenologi pekar till sist också 
mot en ontologi, som en lära om det varande, eftersom dess analyser också 
kan förstås som ett utforskande av vara-möjligheter. Först handlar det om att 
säkra en solipsistiskt begränsad egologi, och därur följer intersubjektivitetens 
fenomenologi. Sedan tänker han sig att det hela ska förgrena sig i speciella 
discipliner, som pekar mot den universalfilosofi som också Descartes sökte. I 
denna mening står fenomenologin inte heller främmande för metafysiken, så 
länge denna förstås som ”’de högsta och sista’ frågorna” (s. 157). Descartes 
öppnade den moderna filosofin genom att peka tillbaka mot den tänkande 
människan, det förensligade jaget som i reflektion tar ansvar för sitt vetande. 
Men i nästa steg förvandlade han den upptäckta nya grunden till en positiv 
premiss och till ett axiom. Det är just omkring denna vändning tillbaka mot 
subjektet som allting vänder. Den yttersta grunden, skriver Husserl i det 
avslutande stycket, är inte ett ego cogito betraktat som ett axiom. Istället ska 
den förstås som ett ”universellt självbesinnande”. Vägen till en filosofisk 
kunskap går just via en reflektion över självet, först som ett monadiskt själv, 
därefter som ett intermonadiskt gemensamt själv. Filosofin, skriver han, är 
universell ”självkännedom” som ett ”ansvar”. På så vis kan han även knyta an 
till det delfiska orakelordet som Sokrates och den grekiska filosofin gjorde till 
sitt motto: ”känn dig själv”, gnothi seauton. I bokens allra sista rader förtätas 
hela hans gärning i sin tveeggade relation till den vetenskapskultur åt vilken 
han vigt sitt liv. Han skriver där om hur ”positiv vetenskap är vetenskap som 
förlorat sig i världen”. Just därför måste vi som reflekterande och tänkande 
människor vid någon punkt släppa taget och genom reduktionen eller 
epochén förlora världen för att först därur ”kunna återvinna den genom 
universellt självbesinnande”. 

Inget enskilt begrepp ges större vikt i dessa avslutande stycken än just 
detta ideal om filosofi som ”självbesinning”.13 Det stammar ur bilden av en 
mänsklighet som mitt i sin förnuftskultur gått vilse och tappat bort inte bara 
sig själv utan också sitt fäste i världen. Genom en besinnande självreflektion 
ska det vara möjligt återhämta inte bara sig själv ur denna förloradhet i 
världen, utan att därmed också vinna världen åter. Den fenomenologiska 

13 För ett vidare resonemang kring detta begrepp hos Husserl i en filosofihistorisk kontext, se min 
essä ”History as the other – Notes on Edmund Husserl’s Idea of a radical Selbstbesinnung”, i 
Between Description and Interpretation: The Hermeneutic Turn in Phenomenology, ed. A. 
Wiercinski (The Hermeneutic Press: Toronto, 2005), ss. 236–246. 
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reduktionen innebär att ta ett steg tillbaka från ett engagemang i en pågående 
trafik av företeelser, relationer och information. Genom denna operation 
upphävs det tvingande bandet till en omgivning, som istället får framträda på 
nytt, men nu som erfarenhet och mening för ett konstituerande jag.  

Descartes radikala tvivelsförsök återupptäckte subjektet som kunskapens 
yttersta grund och prövosten. Men den metafysik som sedan växte fram gav 
upphov till en splittring mellan subjekt och objekt och mellan ande och natur 
som sedan fortplantades genom hela det moderna vetandesystemet. Genom 
fenomenologisk självbesinning ska det vara möjligt att reflexivt läka samman 
det som föll isär, och därmed på nytt återuppväcka tänkande och teori som 
en livsuppgift med oändliga mål. 
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KAPITEL 8

Husserls Testamente

Husserls sista år förmörkades av den tilltagande antisemitismen och av det 
nazistiska maktövertagandet våren 1933, vilket snabbt ledde till inskränk-
ningar av judiska lärares rättigheter. Han som hade sett sig själv som för-
valtare inte bara av den tyska idealistiska filosofin från Kant och Fichte, 
utan av den europeiska förnuftskulturen som sådan med dess begynnelse i 
antikens Grekland över Descartes och Leibniz, fann sig nu utpekad som 
medlem av en misstänkliggjord och förföljd minoritet i sitt eget land och 
vid sitt eget universitet. Mot denna bakgrund är det märklig att ta del av 
hans sista stora projekt från mitten av trettiotalet fram till hans död 1938. 
Han samlar sig då till ännu en brett upplagd framställning av fenome-
nologin i en mer explicit kulturkritisk anda. Ett viktigt steg på vägen var ett 
delvis improviserat föredrag han framförde i Wien på inbjudan av en 
kulturförening i maj 1935. Dess titel var ”Filosofin i den europeiska mänsk-
lighetens kris”. I november samma år höll han också en serie anföranden i 
Prag där temat utvecklades vidare. Dessa publicerades följande år i den 
Belgrad-baserade tidskriften Philosophia.  

Tjugo år senare sammanställdes detta material av Husserls assistent 
Walter Biemel som band sex i samlingsutgåvan Husserliana under titeln De 
europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin. Där 
finns Wien-föredraget som en av bilagorna under titeln ”Den europeiska 
mänsklighetens kris och filosofin”. Vid sidan av uppsatsen om ”Geometrins 
ursprung” är detta föredrag den mest kända texten från Husserls sista period, 
och kan därför också läsas som något av hans filosofiska testamente.14 

Premissen för hela framställningen är att Europa och den europeiska kul-
turen genomgår en kris, en andlig-intellektuell kris. Det är inte den politiska 
krisen han väljer att lyfta fram. Han talar inte om nationalismens, rasismens 
och militarismens uppflammande i Europa. Vad han istället pekar ut som 
krisens kärna är något som har att göra med rationaliteten själv som den tar 
sig uttryck i vetenskap och teknik, närmare bestämt hur den bidragit till 
naturaliseringen av den andligt-intellektuella sfären. Och liksom i Logos-
föredraget ett kvarts sekel tidigare, är det till vetenskapens egen självbesin-

14 Den svenska översättningen som är gjord av Jim Jakobsson och mig själv finns tryckt till-
sammans med ”Filosofi som sträng vetenskap” i volymen Edmund Husserl, Fenomenologin och 
filosofins kris (Stockholm: Thales, 2002), ss. 85–127. 
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ning han riktar sin uppmaning och sitt hopp. Trots att han själv talar från 
toppen av den rationella akademiska kulturen, som matematiker, logiker och 
filosof, så är det inte för att primärt fördöma återkomsten av irrationella, 
vidskepliga och mytiska tankefigurer. Istället vill han rikta en uppmaning till 
denna förnuftskultur att tänka djupare över vad den själv är och vad den 
kommit att utvecklas till. 

Utgångspunkten är konstaterandet att den europeiska mänskligheten 
är ”sjuk” och att den är på väg att förlora sin riktning och strävan (s. 86). 
Filosofins uppgift i detta läge är att i fenomenologins gestalt träda in som en 
andlig-intellektuell läkare, eller kanske snarare som terapeut. Genom att på 
nytt tänka igenom förnuftskulturens ursprung och mål ska denna fås att på 
nytt gripa sig an sitt eget kall. Som medel för att åstadkomma detta tänker sig 
Husserl en ren vetenskap om den mänskliga anden, vilket är något som 
varken naturvetenskaperna eller humanvetenskaperna förmått åstadkomma. 
De måste istället båda underkastas en analys som kan omfatta dem själva 
som också andliga skapelser. 

För att åstadkomma denna kulturella besinning måste något sådant 
som ”Europas andliga gestalt” preciseras. Europas ses då som något annat än 
bara en kultur bland andra. I polemik mot de som likt Spengler vill se kul-
turer som organiska förlopp som växer, blommar och dör, frammanar 
Husserl här bilden av den europeiska kulturen som en ideal formation, som 
inte helt kan underkastas en allmän lag för kulturbildning. Till skillnad från 
andra kulturformer sägs den europeiska inte vara sluten inom sina egna 
utstakade gränser. Tvärtom består dess ideala väsen i att vara öppen för en 
förvandling genom en kritisk självrannsakan. Som urformen för detta slags 
Europa pekar han på den grekiska filosofin, som själva födelseplatsen för en 
universell teoretisk reflektion (s. 94).  

Föredraget handlar huvudsakligen om hur vi ska förstå detta unika öpp-
nande av den mänskliga anden mot oändliga uppgifter. Vad är det som 
händer när människan, innesluten i praktiska bestyr och i en mytologisk 
värld, grips av den universella reflektionens möjlighet? Genom texten åter-
vänder han upprepade gånger till denna tänkta urscen som också den egna 
tankens väsensmässiga födelseort. Vad han söker efter är själva uppkomsten 
av det universellas anda, först hos några få individer, men som sedan sprids i 
bredare kretsar för att gradvis förvandlas till ett bestämmande drag hos en 
kultur. Hans bakomliggande idé är att det endast är genom en reflektion över 
denna universella förnuftskulturs uppkomst och framväxt som vi på nytt kan 
återknyta till dess arv som en uppgift i nuet.  
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I ett avslutande resonemang betonar Husserl att det förnufts-begrepp han 
vill aktivera inte får förväxlas med den naiva förnuftstro som han menar 
präglat den moderna tiden från renässansen och framåt. Detta vetenskapliga 
förnuft är i själva verket medskyldigt till den uppkomna krisen genom att det 
lät sig förföras av sina framgångar i att beskriva och behärska naturen. 
Galilei, snarare än Descartes, är nyckelgestalten i detta drama. Att den mate-
matiska fysiken gradvis blev en allenarådande modell för kunskapsbildning, 
bidrog till en objektifiering av det andligt-intellektuella livet självt och 
därmed den livsvärld ur vilken det framsprungit.  

Om fenomenologin tidigare handlat om att påminna den vetenskapliga 
kulturen om dess ursprung i subjektets intentionala och konstituerande 
aktliv, så lägger Husserl här i de sista skrifterna mer tonvikt på den mellan-
mänskliga livsmiljön eller livsvärlden (Lebenswelt) ur vilken all avancerad 
begreppsbildning och vetenskap först uppstår. Den bakomliggande tanken är 
att människan genom sina vetenskapliga och tekniska bedrifter sträckt sig så 
långt i sin abstrakta världsförståelse att förnuftet alienerats i förhållande till 
sig själv. Bara genom att återknyta till den livsvärld ur vilken förnufts-
projektet en gång tog sitt avstamp kan dess ursprungsmening på nytt bli en 
angelägenhet. Det handlar inte om att återvända till något slags förveten-
skaplig mytisk nationell urjord. Poängen är att återvändandet behövs för att 
påminna om den rörelse mot oändliga mål som själva uppbrottet ursprung-
ligen innefattade. Det är som om vetenskapen behöver göras medveten om 
sin egen mänskliga ändliga härkomst för att på nytt bli en levande fri 
angelägenhet och inte bara ett instrument för beräkning och kontroll.  

Endast genom att Europa besinnar sin uppgift som ideal norm för all kul-
turbildning kan det undvika att försvinna ner i den trötthet och det andliga 
barbari som Husserl menar annars utgör dess inre hot. Den europeiska 
krisen är inget dunkelt öde utan något som kan göras begripligt genom ett 
filosofiskt utforskande av ”den europeiska historiens teleologi”. På så vis ska 
ett verksamt mål avtäckas som ”de oändliga förnuftsmålens historiska teleo-
logi”. Genom att se på vilket sätt Europa som ideal gestalt först uppkommer 
ur filosofisk strävan kan dess kris också synliggöras som ett ”rationalismens 
skenbara misslyckande”. Detta misslyckande har dock, enligt Husserl inte att 
göra med att denna kultur var missriktad i sitt väsen, utan i hur den kom 
att ”förytligas” genom naturalism och objektivism. 

Återigen är det genom en reduktion eller epoché som denna hållning ska 
säkras. Det innebär inte, betonar han här, att det teoretiska skär av sin för-
bindelse till det praktiska livet. Tvärtom är det möjligt att upprätta en ”tredje 
form av universell inställning” (s. 104). Den ska skilja sig från såväl den teo-
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retiska i vanlig mening som från den naturliga och den mytiskt-religiösa. 
Den ska vara en syntes av det teoretiska och det praktiska livet. I förläng-
ningen ska den grunda ”ett nytt slags praktik, nämligen en universell kritik 
av allt liv och alla livsmål, av alla kulturskapelser och kultursystem som redan 
vuxit fram ur mänsklighetens liv, och därmed också en kritik av mänsk-
ligheten själv och de värden som den explicit eller implicit vägleds av”.  

Från sin talarstol i Wien gör sig den i sitt hemland på grund av sin ”ras” 
med yrkesförbud belagde filosofen på så vis till talesperson för något han 
också kallar ”vi ’goda européer’”. Det är människor som med ”tapperhet” 
sägs kämpa för att ur ”den stora trötthetens aska” kunna se ett ”nytt, innerligt 
och förandligat liv” resa sig som den mytiska fågel Fenix som steg upp från 
sitt eget bål. När Husserl åberopar idealet om den ”gode européen” sätter han 
uttrycket inom citattecken, utan att ange varifrån det kommer. Men det var 
Nietzsche som först myntade det, i förordet till Bortom gott och ont ett 
halvsekel tidigare.15 Det är anmärkningsvärt att Husserl citerar det här, mot 
slutet av en text som på ytan kan tyckas så fjärran från den femton år äldre 
Nietzsches skoningslösa kritik av en platonsk idealistisk förnuftskultur. Men 
vid närmare betraktelse går det att se hur deras båda analyser också över-
lappar varandra. Den ”nihilism” som Nietzsche analyserade i sina sena texter 
knöt också han till rationalismen och vetenskapens egen inre dynamik, och 
hur den gröper ur idealitet och ställer människan inför hennes egen intighet. 
Hans svar på detta är också ett slags förnuftets genealogi. Det må vara mer 
radikalt i sin kritiska utformning än hos Husserl, men det är likaså styrt av 
idén att det allmänna och abstrakta har en inre dold historia som det 
tenderar att glömma också när det ägnar sig åt vetenskapshistoria. Därtill var 
Nietzsches ”goda europé” någon som tidigt såg och diagnosticerade hotet 
från en framväxande nationalism, liksom han tidigt såg den destruktiva 
potentialen i den antisemitism som kom i dess följe. 

Om Nietzsche, tillsammans med Marx och Freud, representerar vad Paul 
Ricoeur kallat en ”misstänksamhetens hermeneutik”, som bakom idealistiska 
och universalistiska trossatser spårar en vilja till makt, så står Husserl ändå in 
i det sista för en ljusare bild av förnuftets självreglerande potential. Hans 
kritik av den europeiska rationalismen och vetenskapskulturen hindrar 
honom inte från att på nytt rikta sitt hopp till en mer besinningfull form av 
rationalitet. Och i uppdagandet av subjektiviteten och livsvärlden som 

 
15 För en analys som knyter samman Nietzsche med Husserl, Heidegger och Patocka, se Françoise 
Dastur, ”L’Europe et ses philosophes: Nietzsche, Husserl, Heidegger, Patocka, i Revue Philoso-
phique de Louvain (2006), ss. 1–22.  
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erfarenhetens och vetandets konstituerande grund såg han möjligheten att 
övervinna den meningsförlust som följt i vetenskapens fotspår. I det avse-
endet höll han fast vid sin analys från ett kvartsekel tidigare i ”Filosofi som 
sträng vetenskap”, om hur den nöd som stammar ur vetenskapen bara kan 
övervinnas av och genom vetenskapen själv. 

Husserl gick bort i april 1938, bara någon månad efter att Hitler annek-
terat hans hemland Österrike utan nämnvärt motstånd. Det förödande 
kriget, förintelsen, och Europas upphörande som världsmakt låg ännu några 
år fram i tiden. Det gjorde också såväl kärnvapnen som datalogin, båda 
frukter av den matematiska fysiken. Till den nära framtiden hörde också den 
stegrade kampen för självständighet i de europeiska kolonierna i Asien och 
Afrika, med början i Indiens utropade självständighet från England 1947 och 
den kommunistiska revolutionen i Kina. Den skulle följas av många bittra 
och blodiga självständighetskamper liksom strider för rättigheter bland 
undertryckta minoriteter. I framtiden låg också insikten om vad den på 
vetenskap grundade högteknologiska kulturen hade för effekter på natur och 
klimat. Decennierna efter kriget kom följaktligen att präglas av en fördjupad 
kritisk uppgörelse med de aspekter av den europeiska upplysningskulturen 
som tycktes peka fram mot dessa övergrepp, hot och katastrofer. Det blev 
den ”kritiska teorins” epok inom human- och samhällsvetenskaperna. 

En milstolpe i denna utveckling är Theodor Adornos och Max Hork-
heimers Upplysningens dialektik, publicerad 1947. Med inspiration från såväl 
Marx som Nietzsche och Freud bygger de upp en bild av en förnuftskultur 
som gått över styr genom ett kontrollbehov som resulterat i en auktoritär 
personlighetstyp. I inledningskapitlet citerar de dock Husserls Wien-före-
drag, om hur alltifrån Galilei den matematiska fysiken lett fram till ett för-
tingligande av både naturen och tänkandet självt. Genom denna förvandling 
till teknik och instrument har upplysningen givit upp kravet ”att tänka själva 
tänkandet”.16 Ett liknande och parallellt eko från Husserls sena filosofi kan 
också höras i Heideggers skrifter om tekniken och det så kallade ”stället” (Ge-
stell), som beskriver hur den tekniska rationaliteten omstöper inte bara sitt 
objekt utan även den människa som utövar den och som därmed infogas i 
dess ordning. Också i Foucaults arbete från sextiotalet och framåt utvecklas 
en liknande självkritisk ådra i undersökningar av hur förnuftskulturen också 
i sin välvilliga strävan att rationalisera samhället producerar och domes-
ticerar föremålen för sin egen omsorg.  

16 Theodor Adorno & Max Horkheimer, Upplysningens dialektik, övers. L. Burman (Göteborg: 
Röda bokförlaget, 1981), s. 40.  
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När Derrida tar de första stegen i utvecklandet av en dekonstruktiv analys 
av förnuftets binära och hierarkiska strukturering av världen, är också det 
med utgångspunkt i Husserls Krisis-period, särskilt den tidigare nämnda 
korta uppsatsen ”Geometrins ursprung”. Liksom Adorno, Heidegger och 
Foucault tar han spjärn mot Husserls idealistiska och reformorienterade 
kritik av förnuftets tendens att objektivera och kontrollera sig självt och 
driver den i en mer radikal riktning. Medan Husserl föreställde sig att för-
nuftet genom en historisk reflektion över sitt ursprung och förlopp kunde 
läka samman en självalienerad upplysningskultur, visar Derrida istället på en 
oläkbar spricka i varje traditionsförmedling, där fördröjning, skillnad och 
annanhet alltid från början är inskrivet i dess logik. Den filosofiska dekon-
struktionen tar bokstavligen form i denna brottning med Husserls sena 
texter.  

Här är inte platsen för en utförligare diskussion av Husserls plats inom 
den moderna kritiska teorins utveckling. Men de korta nedslagen räcker för 
att lyfta fram hur hans sena mer uttalat kulturteoretiska skrifter kom att bilda 
en länk till några av de mest inflytelserika kritiska teoribildningarna under 
efterkrigstiden. Vad som kräver en kommentar är dock den speciella 
betydelse med vilken han i dessa texter laddar begreppet ”Europa”. När 
Husserl tar till orda är Europa splittrat och på väg in mot det andra stora 
kriget i det som egentligen kanske borde kallas nittonhundratalets trettio-
åriga krig från 1914–1945. Tanken på en mer enhetlig övernationell intellek-
tuell kultur som fick ett uppsving under tjugotalet är på nytt hotad. 
Uppmaningen att verka som ”god europé” handlar om att ge denna över-
nationella gemenskap en delad historia och syfte i ett skede då den utmanas 
av nationalistiska kulturella och historiska agendor. Denna sida av Husserls 
arbete hade också sin receptionshistoria, bland många av de som efter kriget 
eftersträvade att återskapa en gemensam europeisk kultur och identitet efter 
att nationalismen en andra gång blottat sin destruktiva potential. Det gällde 
somliga bland de som engagerade sig i skapandet av ett enat västligt Europa. 
Det gällde i synnerhet intellektuella i Central- och Östeuropa som hamnade 
på andra sidan järnridån, särskilt i Polen och Tjeckoslovakien. Genom 
ledande företrädare och tidigare elever till Husserl kom fenomenologin där 
att inspirera till upprätthållandet av idén om en gemensam europeisk kultur i 
kamp mot den sovjetiska ockupationsmakt som förvandlat de östra delarna 
av Centraleruropa till en politisk och militär buffertzon. För Jan Patocka, 
Vaclav Havel och många andra som engagerade sig i Charta77-rörelsen var 
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Husserl och fenomenologin en avgörande inspiration.17 Också för polska 
oppositionella filosofer under sjuttio- och åttiotalet var Husserl och fe-
nomenologin betydelsefull. Det gäller inte minst påve Johannes Paulus som 
själv var skolad i fenomenologi och som utvecklade det fenomenologiska 
livsvärldsbegreppet i sina teologiska skrifter. Att fenomenologin fick ett 
starkt fäste i Sverige från åttiotalet och framåt berodde delvis på judiska 
exilpolacker som flytt från antisemitiska trakasserier efter studentprotesterna 
1968. Det gäller särskilt Aleksander Orlowski som fostrade en hel generation 
fenomenologiska forskare vid Stockholms universitet under åttio- och nittio-
talet. 

När det gäller Europa-tanken finns emellertid också en annan sida som är 
viktig att lyfta fram för att se kontrasterna i Husserls arv och implikationerna 
av hans gärning. För en kritiskt sinnad person som läser Wien-föredraget 
idag är det kanske inte analysen av en kontrollerande och självkontrollerande 
rationalitet eller av en fragmenterad vetenskapskultur som framträder tyd-
ligast. Vad som istället sticker i ögonen är dess med dagens mått förlegade 
eurocentrism och aningslösa framhävande av Europas påstådda kulturella 
egenart på bekostnad av det som inte sägs höra dit. Husserl talar på ett ställe 
om att det andliga Europa inte har med geografiska gränser att göra. Till 
detta Europa hör exempelvis ”de engelska kolonierna”, däremot inte ”mark-
nadsspektaklens eskimåer och indianer eller de zigenare som ständigt vaga-
bonderar omkring i Europa” (s. 91). Denna formulering lyftes fram och dis-
kuterades kritiskt första gången på allvar av Derrida i boken De l’esprit (Om 
anden) från 1987, som är en undersökning av anden (Geist) som en politisk-
metafysisk kategori i första hand hos Heidegger men mot en historisk bak-
grund från Fichte och framåt.18 Den visar hur Husserls text också hör 
hemma i en tid då den europeiska kulturen på samma sätt som hos Hegel 
fortfarande kunde framställa sig själv som förkroppsligandet av förnuftet 
genom historien i kontrast till förment mindre utvecklade kulturer. Att det 
utsägs av en person som vid det aktuella tillfället själv befann sig förflyttad till 
de marginaliserades och förföljdas krets framhäver bara med smärtsam tyd-

17 En bra beskrivning av den både filosofiska, kulturella och politiska betydelse fenomenologin 
hade för östeuropeiska intellektuella under efterkrigstiden fram till murens fall är Michael Gubsers 
The Far Reaches: Phenomenology, Ethics, and Social Renewal in Central Europa (Stanford: Stanford 
University Press, 2014). 
18 Derrida, De l’esprit. Heidegger et la question (Paris: Galilée, 1987), ss. 95 f. Boken finns också på 
engelska som On spirit. Heidegger and the Question, övers. J Bennington & R. Bowlby (Chicago: 
University of Chicago Press, 1989).  
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lighet det latenta våldet i den självbekräftande rationalitetens begreppsliga 
dynamik. 

Inom samtida postkolonial teori betraktas idén att det skulle finnas något 
unikt universellt väsensdrag som knyter samman den grekiska antiken med 
den moderna europeiska vetenskapskulturen snarare som ett symptom på 
problemet. Först genom att diagnostisera och dekonstruera dessa fantasmer 
är det möjligt att bygga en genuint universell intellektuell kultur. Ett bra 
exempel på detta slags kritik har formulerats av den indiske och numera i 
USA verksamme historikern Dipesh Chakrabarty, som i sin bok Provin-
cializing Europe från 2002 just lyfter fram Husserls Wien-föredrag som ett 
exempel på detta problematiska idékomplex.19 Hela idén med en ”prov-
insialisering av Europa” handlar för honom om att bryta ner föreställningen 
om Europa som mall för högre kulturbildning. Istället gäller det att se hur 
denna tankefigur varit medskyldig till de orättvisor som världen idag för-
söker komma till rätta med, vad gäller både rasism och globala ekonomiska 
orättvisor. Med hänvisning till Wien-föredraget skriver Chakrabarty om hur 
Husserl vid sidan av Marx exemplifierar en diskurs bland filosofer ”som i 
den europeiska historien läst in det universella förnuftets fullbordan” medan 
utomeuropeisk filosofi, som den kinesiska och den indiska, inte skulle ha 
förmått skapa absolut teoretiska insikter. Hans kritiska analys vänder ut och 
in på det narrativ som bygger upp Husserls framställning. Den ifrågasätter 
själva idén om en specifikt europeisk rationalitet eller västerländsk intellek-
tuell ödesgemenskap som präglat den europeiska självbilden från renäs-
sansen fram genom upplysningen.  

Frågan om ”den europeiska mänsklighetens kris” har idag, snart ett sekel 
efter Husserls föredrag, antagit den större formen av ”mänsklighetens kris”. 
Det en fråga som nu ställs till var och en oavsett specifik hemort eller språk, 
om vart denna globala på vetenskap och teknologisk rationalitet uppbyggda 
kultur egentligen är på väg, och hur den eventuellt kan ledas till en djupare 
besinning över sig själv. Det inbegriper också att kunna reflektera över och 
på ett ansvarsfullt sätt svara mot hur vetenskap och filosofi bedrivs idag. Den 
rationalisering av livsvärlden som upptog Husserl har under det gångna 
halvseklet alltmer kommit att omfatta också produktion av vetenskap som 
sådan. I en sådan situation är det en uppgift för varje ny generation som 
stiger in i den akademiska världen, och i synnerhet för de som vill ägna sig åt 
filosofi, att kritiskt kunna reflektera över villkoren för tanke och tal. Även det 

 
19 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference 
(Princeton: Princeton University Press, 2000), särskilt ss. 29f.  
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rationella tänkandet har en historia och en präglande underliggande idé och 
motivation som behöver genomlysas för att kunna ta ansvar för dess djupare 
motiv.20 Inför en sådan uppgift är Husserl alltjämt en uppfordrande röst. 
Medan han formulerade sin kritik i termer av ett Europa som hotades inifrån 
sig självt, så är det idag en värld som hotar sig själv. Och när självkritiken 
idag måste föras vidare så är det i namn av ett annat slags universalitet och 
gemenskap, kanske rentav ett annat slags mänsklighet, som alltjämt är i 
vardande. 

I efterskriften till sin bok Kritik av det svarta förnuftet (Critique de la 
raison nègre) skriver den kamerunske filosofen Achille Mbembe om hur vi 
inte ska släppa tanken på att ”det finns bara en värld […] och det vi har 
gemensamt är önskan att bli en fullvärdig människa”.21 För att bygga en 
verkligt delad värld, fortsätter han, måste dock mänskligheten hos dem vars 
liv en gång stals genom att instrumentaliseras och objektifieras, först åter-
ställas. I kritiken av den koloniala kapitalistiska rationalitet som förvandlade 
och alltjämt förvandlar människor till gods och varor finner den fenome-
nologiska kritiken mot förnuftets naturalisering av livsvärlden en resonans 
med en djupare klang. Den förflyttar diskussionen bort från Husserls ur-
sprungliga bekymmer med konsekvenserna av psykologiseringen av logiken, 
tänkandet och subjektiviteten. Men det rör sig inte om väsenskilda problem. 
Bortom alla de skillnader som måste belysas inom en blind enhetskultur, kan 
vi också ana något annat, skriver Mbembe, nämligen en universell värld som 
har befriats från rasismer och ressentiment och hämnd. Han talar om vikten 
av att vårda ”reservoarer av liv” för att motverka dödens krafter. I detta 
sammanhang nämner han riter och sociala institutioner för förnyelse bland 
Dogon-folket, där syftet var att avvärja ett inre sönderfall som hotar det 
levande inifrån. 

Mbembe citerar inte Husserl, men det är intressant att Husserl som en 
bild för det han eftersträvar alldeles på slutet av sitt anförande väljer den 
mytiska fågeln Fenix, som en bild för återuppståndelse och förnyelse. Han 
skriver där om hur kampen mot andefientlighet och barbari ska leda till 
att ”en Fenix av nytt, innerligt och förandligat liv” ska resa sig ”ur den 
pyrande elden av förtvivlan inför västerlandets mänskliga uppdrag, ur den 

20 Jag diskuterar dessa frågor i relation till Husserl och Derrida i texten “En delad blick – Husserl, 
Derrida, och det teoretiska seendets kall”, i B. Lindberg (red), Upprepbarhet och generaliserbarhet i 
forskningen (Kungliga Vetenskaps- och vitterhetssamhället Göteborg): 95–109, samt i ”Filosofin 
och universitetets idé. Exemplet Södertörn”, Psykoanlytisk tid/skrift 28–29 (2011), ss. 33–42. 
21 För en engelsk översättning, se Critique of Black Reason, övers. L. Dubois (Durham: Duke Uni-
versity Press, 2017). 
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stora trötthetens aska”. Fågeln Fenix är en myt som inte inskränker sig till 
den grekiska kulturvärlden, utan som i olika gestalter är spridd bland olika 
kulturer, som just en bild för nytt liv. Den står här hos Husserl som en bild 
för ett liv som kan övervinna en död som verkar inne i det levande självt. Det 
handlar inte om tron på ett evigt liv efter detta, utan om vad som krävs för att 
en kultur och en tradition ska upprätthålla en vitalitet som annars hotar att 
förvandla den till en levande död. 

Att diagnostisera och motverka denna tendens mot en död i det levande har 
sin motsvarighet i förmågan att erfara det levande i det döda. I en vacker 
betraktelse över Husserls sena texter om historien och det besinnande tänk-
andet skriver Marcia Sá Cavalcante Schuback om hur han bortom eurocen-
triska fantasmer sökte efter en förståelse av historien som också en samvaro, 
där ”de andra är med oss i en närvarande frånvaro”.22 På så vis, skriver hon, är 
det möjligt att förstå ”historien som en gemenskaplig subjektivitet, en gemen-
skap mellan närvarande och frånvarande, mellan ännu levande, redan döda 
och ännu icke födda”. Därmed blir det också möjligt att ”bära de dödas ord 
som framtidens ordlösa tilltal”.  

Fenomenologin kunde beskrivas som en strävan att öppna och befria 
förnuftet från dess tendens till förstelning genom att visa vägen mot dess inre 
annanhet. Det handlar inte om att säkra och sluta till världen, utan om att 
låta tanken se och erfara sin delaktighet i meningens och världens egen 
tillblivelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
22 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Husserl om historien och vetenskapernas kris”, i Sven-Olov 
Wallenstein (red.), Edmund Husserl (Stockholm: Excerpt, 1911), ss. 127–136, 131. 
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Litteratur av och om Husserl

Centrala verk av Husserl i svensk (alternativt engelsk)  
översättning och i tyskt original. 

Logiska undersökningar 1–3, övers. J. Jakobsson (Stockholm: Thales, 1998–2002); 
Logische Untersuchungen (Halle: Niemeyer, 1900–1901). 

Fenomenologins idé, övers. J. Bengtsson (Göteborg: Daidalos, 1989); Die Idee der Phä-
nomenologie, i Husserliana Bd 2 (Haag: Nijhoff, 1950). 

”Filosofi som sträng vetenskap”, övers. K. Weigelt, i Edmund Husserl, Fenomenologin 
och filosofins kris (Stockholm: Thales, 2002), ss. 11–84; ”Philosophie als strenge 
Wissenschaft”, först publicerad i tidskriften Logos 1911, och som separat bok på 
Klostermann, Frankfurt am Main, 1965. 

Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, övers. J. Jakobsson 
(Stockholm: Thales, 2004): Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomeno-
logische Philosophie (Halle: Max Niemeyer Verlag, 1913). 

Formale und transzendentale logik: Versuch einer Kritik der logischen Vernunft (Haag: 
Nijhoff, 1974); på engelska Formal and Transcendental Logic, övers. D. Cairns 
(Haag: Nijhoff, 1969). 

Cartesianska meditationer. En inledning till fenomenologin, övers. D. Birnbaum & S-O 
Wallenstein (Göteborg: Daidalos, 1992); Cartesianische Meditationen. Eine 
Einleitung in die Philosophie (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1977). 

”Den europeiska mänsklighetens kris och filosofin”, övers. J. Jakobsson & H. Ruin, i 
Edmund Husserl, Fenomenologin och filosofins kris (Stockholm: Thales, 2002), ss. 
85–127. 

”Geometrins ursprung”, övers. H. Ruin, i Jacques Derrida, Husserl och geometrins ur-
sprung (Stockholm: Thales, 1991), ss. 173–202. 

Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: 
eine Einleitung in die phänomenologische Forschung, utg. W. Biemel (Haag: Nijhoff, 
1954/ 
1969); i engelsk översättning som The Crisis of European Sciences and Trans-
cendental Phenomenology: an Introduction to Phenomenological Philosophy, övers. 
D. Carr (Evanston: Northwestern University Press, 1978).

Husserls samlade skrifter finns utgivna på tyska inom ramen för samlings-
utgåvan Husserliana på Nijhoff Förlag som också ger ut en engelsk över-
sättning Collected Works. Hittills har närmare sextio volymer utkommit, 
som inbegriper av Husserl själv publicerade böcker, efterlämnade manu-
skript och arbetsmaterial. En särskild avdelning på tio band rymmer hans 
omfattande korrespondens, Husserliana Briefwechsel.  
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Litteratur om Husserl 

Litteraturen om Husserl och fenomenologin är vid det här laget mycket 
omfattande. Här ges förslag på några kvalificerade översiktsverk för den 
som vill läsa vidare (se även noterna i första kapitlet för ytterligare tips på 
texter med biografiskt och receptionshistoriskt fokus): 

Bernet, Rudolf, Kern, Iso & Marbach, Eduard, Edmund Husserl: Darstellung seines 
Denkens (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1989). I engelsk översättning av L. 
Embree, An introduction to Husserlian phenomenology (Evanston: Northwestern 
University Press, 1993) 

Ricœur, Paul, Husserl: an analysis of his phenomenology, övers. E. Ballard & L. Embree 
(Evanston: Northwester University Press, 2007) 

Zahavi, Dan, Husserl's phenomenology (Stanford: Stanford University Press, 2003) 

För den som söker aktuella forskningsartiklar om Husserl och fenomeno-
logi, rekommenderas särskilt tidskrifterna Husserl Studies, Research in Phe-
nomenology, Continental Philosophy Review, Journal of the British Society 
for Phenomenology, samt den omfångsrika men kvalitetsmässigt ojämna 
skriftserien Analecta Husserliana. 

På svenska finns bland annat artikelsamlingen Fenomenologiska perspektiv. 
Essäer om Husserls och Heideggers filosofi, red. A. Orlowski & H. Ruin 
(Stockholm: Thales, 1997), med essäer av fenomenologiska forskare i 
Sverige. Med anledning av 150-årsdagen av Husserls födelse genomfördes 
ett symposium om fenomenologi i Stockholm under ledning av Sven-Olov 
Wallenstein, som också redigerade boken Edmund Husserl (Stockholm: 
Excerpt, 2011), med bidrag av mestadels svenska forskare. Bland talarna 
och bidragsgivarna fanns även Samuel Ijsseling, som länge var föreståndare 
för Husserl-arkivet. Boken innehåller också en översättning till svenska av 
ett berömt brev från Husserl till Hugo von Hofmannsthal från 1907, där 
han vittnar om närheten mellan fenomenologi och det estetiskt-litterära 
skrivandet. Jan Bengtsson, som framför allt bidragit till att införa feno-
menologin inom pedagogikens teori i Sverige, har bland annat skrivit 
introduktionsboken Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys feno-
menologi (Göteborg: Daidalos, 2001, 3 rev uppl). En viktig föregångare vad 
gäller forskning om Husserl och fenomenologin i Sverige vid Göteborgs 
universitet var Dick Haglund, som disputerade på avhandlingen 
Perception, time and the unity of mind: Problems in Edmund Husserl’s 
philosophy (Göteborg, 1977). I kretsen kring Aleksander Orlowski vid 
Stockholms universitet skrevs flera avhandlingar med Husserl i fokus 
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under 1990- och 2000-talet: Jens Cavallins Content and Object: Husserl, 
Twardowski and psychologism (Dortrecht: Kluwer, 1997), Daniel Birn-
baums The Hospitality of Presence: Problems of otherness in Husserl’s 
phenomenology (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1998), Karl Weigelts The 
signified world: The problem of occasionality in Husserl’s phenomenology of 
meaning (Stockholm: Acta universitatis stockholmiensis, 2008), och 
Nicholas Smiths Toward a phenomenology of repression: a Husserlian reply 
to the Freudian challenge (Stockholm: Stockholms studies in philosophy, 
2011). I serien Södertörn Philosophical Studies (2002–) finns många titlar 
på svenska och engelska som belyser och utvecklar fenomenologin idag i 
relation till aktuella ämnen som estetik, politik, teknik och religion. Här 
kan särskilt nämnas Leo Kramárs översättning till svenska av Jan Patockas 
Inledning till fenomenologisk filosofi (2013). 
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Edmund Husserl (1859–1938) är grundaren av fenomenologin, en filo-
sofisk metod och tankeriktning som haft ett genomgripande inflytande 
på den fortsatta filosofiska utvecklingen. Genom efterföljare som Martin 
Heidegger, Emanuel Levinas och Jacques Derrida har Husserl säkrat sin 
plats bland de mest betydande moderna filosoferna. Hans skrifter är dock 
krävande att läsa på egen hand på grund av både sin stil och sin säregna 
begreppsvärld. Föreliggande inledning ger en översiktlig bakgrund 
till hans liv och verk. Den är därefter utformad som en analys av tre 
centrala texter, hans två mest kända kulturfilosofiska uppsatser ”Filosofi 
som sträng vetenskap” (1911) och ”Den europeiska mänsklighetens 
kris och filosofin” (1935), samt hans Cartesianska meditationer, som 
först framfördes som föreläsningar i Paris 1929. Genom resonerande 
närläsningar, i första hand tänkta som komplement till självstudier, ger 
den en ingång till fenomenologins centrala teman, som intentionalitet, 
reduktion, väsensskådande, konstitution, subjektivitet och intersubjektivitet.
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