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Abstract 
 
[Eng] 
In Logische Untersuchungen Edmund Husserl defined his phenomenology as a science for 
finding objectivity. The method of phenomenology, the phenomenological reduction, would 
provide knowledge on indubitable grounds by going back �to the things themselves�. We 
must put the world aside if we want to find objective knowledge.  
  This essay is a reading of Edmund Husserls Cartesianische Meditationen, Martin 
Heideggers Sein und Zeit and Maurice Merleau-Pontys Phénoménologie de la perception, and 
their theories of the others.  How can we understand other in our mind when phenomenology 
in the course of its methodological solipsism, thought the phenomenological reduction, would 
seem to deprive the subject from the world?   
  Merleau-Ponty makes ambiguity and accidental existence a theme for his philosophy. 
Through perception we apprehend the world, as lived through with our bodies. There is no 
�inner man�. With some else�s words: �Your abode is your act itself. Your act is you.� 
 
 
 
 
 
[Sv] 
I Logische Untersuchungen formulerade Edmund Husserl sin fenomenologi � �en filosofi som 
sträng vetenskap�. Fenomenologin med dess metod, epochén, skall utövas under parollen 
�Till sakerna själva!� Genom att ifrågasätta invanda tankesätt skall vi sätta världen inom 
parentes och därigenom nå objektiv kunskap. 
  Denna uppsats behandlar intersubjektivitetsproblemet hos fenomenologin. Genom en studie 
av Husserls Cartesianische Meditationen, Martin Heideggers Sein und Zeit och Maurice 
Merleau-Pontys Phénoménologie de la perception närmar jag mig frågan om �De andra hos 
Merleau-Ponty�. Hur kan vi förstå den andre och annanheten när fenomenologins epoché är 
en metodisk solipsism som berövar subjektet dess värld?  
  Merleau-Ponty gör oförnuftet, tvetydigheten och slumpen till tema för sitt tänkande. Genom 
perceptionen varseblir vi världen och subjektet är (i) sin värld genom den levda kroppen. Det 
finns inget �inre� utan det är genom världen, och vår verksamhet däri, som vi känner oss 
själva. Merleau-Pontys subjekt är �vikt åt världen�. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, fenomenologi, epoché, intersubjektivitet, 
perception, varseblivning, medvetande, tvetydighet  
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... All those moments will disappear in time, like tears in rain. 

Rutger Hauer i Blade Runner 

 

Jag trodde en gång att historien var en flod, att allt var en 

flod som rörde sig framåt, majestätiskt, lugnt, som en oerhörd 

berättelse där allt obönhörligt ledde framåt, till havet. 

   Men det alldeles oförenliga, det som ger den svåraste och 

mest svåråtkomliga insikten, det är ingen flod, det leder inte 

obönhörligt från det ena till det andra. 

   Det måste betraktas med vaksamhet, tills, plötsligt. 

Per Olov Enquist, Nedstörtad ängel 

 

När allt kommer omkring är varje enskilt liv ingenting annat 

än summan av tillfälligheter, en krönika över slumpartade 

möten och vägkorsningar, lyckträffar och nyckfulla händelser 

som inte har något annat att förkunna än sin egen brist på mål 

och mening. 

Paul Auster, New York-trilogin 

 

 

1. Inledning  
I denna uppsats skall jag närma mig frågan kring de andra. Mer exakt skall jag behandla �den 

andres problem� och undersöka vilken roll den andre har inom den fenomenologiska filosofin.    

Min undersökning kommer röra sig kring hur Edmund Husserl, Martin Heidegger och 

Maurice Merleau-Ponty har behandlat intersubjektiviteten. I första hand är det (som titeln 

avslöjar) Merleau-Pontys filosofi som skall stå i centrum. För att kunna behandla den andre 

hos Merleau-Ponty ska jag utgå från Husserl och i viss mån också Heidegger för att ha deras 

utläggningar som bakgrund.  

   

Den andres problem har en speciell betydelse för fenomenologin. Eftersom den 

fenomenologiska metoden på ett sätt har en solipsistisk utgångspunkt blir frågan kring hur 

andra medvetanden kan påverka mig eller hur olika subjekt kan interagera överhuvudtaget 

mycket intressant, men också möjligtvis problematisk. Genom att utestänga världen (sätta 

subjektets värld inom parentes), och därmed subjektets problematiska förförståelse, skall 
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fenomenologin tillhandahålla en objektiv vetenskap.1 Metoden grundar sig på det direkt givna 

och på det sätt som tingen (som medvetandefenomen) visar sig för medvetandet. Det man 

intresserar sig för är hur varat och verkligheten konstitueras i medvetandet och hur 

medvetandet genom sina intentionala medvetandeakter får tillgång till det vi ser. Det 

intressanta för den ursprungliga fenomenologin är att granska hur världen är given för 

medvetandet och vilken betydelse världen får för medvetandet alltså granskad genom en strikt 

metodologisk solipsism.2  

 

Frågan om huruvida min undersökning är en ontologisk (epistemologisk) eller en politisk 

redogörelse har inte ett självklart svar. Är det min andra eller de andra? Finns det en skillnad 

däremellan? Jag har inga anspråk på att gå in på de politiska aspekterna utifrån varje (filosofs) 

filosofi. Dock finns det en grundläggande vilja till empati och medkännande för ett tänkande 

som utgår från en gemensam, intersubjektiv värld. Detta visar jag i kap. 6.4. 

 

Inledningsvis skall jag göra en kort presentation av fenomenologin som tanketradition samt 

beröra Merleau-Pontys filosofi och tolkning av Husserls fenomenologiska reduktion. Sedan 

skall jag gå vidare med Husserls och Heideggers behandling av intersubjektiviteten.  

  Hos Husserl utgår jag främst från Cartesianische Meditationen, i meditation V, och hos 

Heidegger Sein und Zeit, kapitel fyra och fem.3 

  När vi fått en grund för vårt tänkande kring den andres problem skall jag närma mig 

Merleau-Pontys filosofi och hans lösning på den andres problem, främst genom 

Phénoménologie de la perception, och Filosofen och hans skugga (Essä från 1959, återfinns i 

LTF). 4  Även en hel del sekundärlitteratur som belyser min frågeställning har fått hjälpa till.  

 
 
 

                                                
1 Merleau-Ponty, Maurice, Lovtal till filosofin, (övers. Anna Petronella Fredlund, Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings förlag Symposium, 2004), s.15�16 I fortsättningen refereras Lovtal till filosofin med beteckningen LTF. 
2 Ruin, Hans, Reduktion och reflektion, En inledning till Husserls fenomenologi, Kompendium �SH-VT04 
Metafysik II � Cartesianska Meditationer�, s.52  
4 CM § 42-44 och § 50-51, V&T Första bandet, fjärde kap. § 27, femte kapitlet § 29 och § 34. 
7 Phénoménologie de la perception- Förordet och del II, kap 4 samt del III, kap. 3. Filosofen och hans skugga - 
Le philosophe et son ombre � Skrevs till hundraårsjubileet till minnet av Husserls förelse.  (LTF s.34) 
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2. Fenomenologin 
�I can see that this is nonsense, but it is the right kind of nonsense?�5 

 

Jag skall i detta kapitel behandla fenomenologin med början hos Husserl för att sedan komma 

till Merleau-Pontys tolkning, vilken öppnar upp för en fenomenologi som rymmer den andre 

(vilket alltså är min förhoppning). Jag skall också påvisa en parallell mellan Merleau-Pontys 

filosofi och Heideggers tillvaroanalys, vilken på ett fundamentalt sätt inkluderar medvaron 

med andra. När jag försöker förklara Husserls epoché så är det på ett sätt för att �blåsa vind i 

seglen� för Merleau-Ponty och jag är här medveten om problematiken kring att beskriva 

någons idé för att öppna upp för någon annan. Husserls verk är enormt och näst intill 

oöverskådligt och har (naturligtvis) olika tolkningsmöjligheter beroende på syftet. Det är 

främst epochén och en ram för fenomenologin som jag här är ute efter och lämnar därmed det 

mesta av Husserl därhän.     

 

* 

 
THE TERM �PHENOMENOLOGY� designates two things: a new kind 
of descriptive method which made a breakthrough in philosophy at the 
turn of the century, and an a priori science derived from it; a science 
which is intended to supply the basic instrument (Organon) for a 
rigorously scientific philosophy and, in its consequent application, to 
make possible a methodical reform of all the sciences.6    

 

Stycket ovan är skrivet av Husserl och är taget från Encyclopedia Britannica 1929 års 

upplaga. Fenomenologin var formulerad av Husserl i Logische Untersuchungen, Logiska 

undersökningar år 1900. För att kunna övervinna de gamla motstridiga filosofiska åsikterna 

och de många olika filosofiska skolorna presenterade Husserl en ny filosofisk metod under 

parollen �Till sakerna själva!�.7  

      

                                                
5 Carlshamre, Staffan, Derridas dekonstruktion av Husserl, Fenomenologiska perspektiv, Orlowski, Aleksander 
& Ruin, Hans, (Stockholm : Thales, 1996), s.219 (Enligt Carlshamre skall frågan ha ställts av Sidgwich när 
denne skulle bedöma en essä av McTaggarts. Detta skall finnas återberättat av Brand Blanshard i The Monist 58, 
1974.) 
6 Husserl, Edmund, (Phenomenology Introduction in Encyclopedia Britannica 1929), The Continental 
Philosophy Reader, Kearny, R. & Rainwater, Mara. (London: Routledge, 1998) s.15  
7 Formuleringen från Logische Untersuchungen var �Vi måste gå tillbaka till �sakerna själva��. I Cartesianska 
meditationer uttryckte Husserl metodens utgångspunkt med; �Början är den rena och så att säga ännu stumma 
erfarenheten, vars egen mening det nu först gäller att bringa till rena uttryck�. Bengtsson, Jan. 
Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, (Göteborg: Daidalos, 2001), s.26  
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Som framgår av citatet från Encyclopedia Britannica ville Husserl genom sin fenomenologi 

lägga en ny grund för en sann vetenskaplig filosofi.8 Med Husserls ord syftar fenomenologin 

till ingenting mindre än �att lösa det objektiva varats problem�.9   

  Fenomenologins fråga är inte såsom vetenskapsmannens fråga, om hur vi skall gå tillväga 

för att får mer kunskap om världen. För fenomenologins reflektion och dess problematisering 

är det snarare, eller i första hand, �kunskapens möjlighet�10 som efterfrågas. Det är inte att 

förklara världen utan snarare att förstå kunskapen.11 Filosofen skall vara någon som �träder ur 

och ifrågasätter en gällande förståelseform�12. Det allmänna förhållningssättet gällande 

vetenskap och kunskap leder oss fel. Vi måste därför ifrågasätta hur kunskap över huvudtaget 

är möjligt för att sedan börja om. Den �vardagliga�, �naiva� eller �naturliga� inställningen är 

således ett problem som Husserl skall bryta med genom den fenomenologiska teorin. 

Fenomenologin skall förstås som ett sätt att ifrågasätta våra invanda tankesätt och därefter ett 

sätt att nå �sakerna själva� på ett objektivt sätt.    

 
Det väsentliga är inte existensen av det utpekade fältet� utan 
problematiserandet av dess vardagliga korrelat.13  
 

2.1 Epoché 

För att kunna lämna den naiva inställningen behövs epochén. Epochén är den 

fenomenologiska metoden, som leder till den fenomenologiska reduktionen. Husserl 

formulerade metoden i Ideen, publicerad 1913. För att den fenomenologiska analysen skall 

kunna riktas mot medvetandeakterna (och deras föremål) skall man genom epochén sätta våra 

vedertagna uppfattningar om världen �inom parentes�.   

  Jag har inte för avsikt att skilja på den fenomenologiska reduktionen och epochén. Jag 

använder de två begreppen något vacklande (eller efter eget välbefinnande). Visserligen kan 

man skilja dem åt och poängtera att epochén kan ses som ett utestängande, vilket leder till 

reduktionen, men jag använder dem ibland synonymt, ibland åtskilt. De är särskilt svåra att 

skilja på i avsnittet om Merleau-Pontys förhållande till epochén (kap.2.1), vilket kan upplevas 

som förvirrande. Men jag menar att de är tätt sammanflätade, nästan samma sak. 

                                                
8 Nordin, Svante, Filosofins historia, (Lund: Studentlitteratur, 1995), s.492  
9 Husserl, Edmund, Cartesianska meditationer, (Göteborg: Daidalos, 1992) s.99. I fortsättningen refereras 
Cartesianska meditationer med beteckningen CM. 
10 Ruin, Hans, Den fenomenologiska reduktionen, Filosofisk tidskrift 2/01, (Stockholm: Thales 2001), s.66 
11 Ibid. s.65 
12 Ibid. s.63 
13 Ibid. s.70 
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  Husserls mål är som sagt objektivitet, vilket man endast kan nå om subjektet inte verkar 

såsom ett inomvärldsligt subjekt. Husserl menar att vi genom epochén kopplar bort �den 

naturliga inställningen� vilket leder till att världen finns för subjektet men inte som en, för 

subjektet, existerande värld. Subjektets förförståelse och koppling till världen uteblir därmed 

och kvar blir det transcendentala subjektet (ett �transcendentalt ego� som inte tillhör världen) 

och själva medvetandeakterna.14 Epochén utvecklades alltså som en metod för att kunna nå 

det transcendentala egot. 

   

Andra filosofer har haft för avsikt att grunda en ny vetenskap, däribland René Descartes. 

Anna Petronella Fredlund skriver i inledningen till Lovtal till filosofin att Husserls epoché 

liknar Descartes hyperboliska tvivel.15 Husserl menade liksom Descartes att vi genom ett 

metodiskt tvivel skall söka en ny grund för den objektiva filosofin/vetenskapen. En av 

skillnaderna, som är av avgörande betydelse för fenomenologin, är att Husserl inte tvivlar på 

den vedertagna verkligheten (vilket Descartes ansåg såsom nödvändigt).16  

  Genom att betrakta saker (tingen) som medvetandefenomen följer Husserl på ett sätt 

Descartes tanketradition genom att utgå från medvetandet, men i stället för att försöka bevisa 

yttervärldens existens på det sätt som Descartes, Hume och Kant gjort (och kopplingen mellan 

medvetandet och världen) satte Husserl frågan om yttervärldens bevisbarhet åt sidan då han 

genom epochén fokuserade på �sakerna själva� och de medvetandeakter som den 

fenomenologiska analysen skall tillhandahålla och förklara eller beskriva. �Vad vi undersöker 

i väsenskådandet är det nödvändiga, inte det empiriskt kontingenta eller tillfälliga�.17 

 

Ytterligare en skillnad mellan Husserls hållning och Descartes hyperboliska tvivel är att 

epochén är en filosofisk hållning samtidigt som Descartes förespråkade att alla borde 

genomföra det hyperboliska tvivlet minst en gång i livet.18 Medan det hyperboliska tvivlet ska 

rena oss från felaktiga fördomar så finns allt detta kvar hos Husserls subjekt. De fördomar och 

                                                
14 Nordin, Svante, Filosofins historia,op. cit. s.492 och Merleau-Ponty, Maurice. Lovtal till filosofin,op. cit.  s.16 
15 Descartes hyperboliska tvivel � �förkasta som absolut falskt det, vari jag kunde finna minsta tvivel, för att se 
om inte efter detta något skulle bli kvar att tro på som vore höjt över varje tvivel�. Verklighetens yttersta grund 
finns inom oss själva (och Gud?) och den första fasta punkt filosofin har är �cogito ergo sum/Je pense, donc je 
suis/ jag tänker, alltså finns jag�. Starten är den egna existensen då �jag tänker, alltså finns jag� kan ses som sitt 
eget bevis och det första enda säkra när vi skall ifrågasätta allt för att sedan bygga upp verkligheten/vetenskapen 
på en fast grund igen. (Nordin, Svante. Filosofins historia op. cit. s.279, LTF s.14) 
16 LTF s.15  
17 Nordin, Svante, Filosofins historia, op. cit. s.493 (min kursivering) 
18 LTF s.17 
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de kulturella problem som vi alla har som grund i vårt medvetande tas inte bort av epochén 

utan sätts istället inom parentes.19  

    

Genom att man använder sig av den fenomenologiska reduktionen ändrar man blick och ser 

allt �i ett klarare ljus�.20 Sakerna själva behandlades således av Husserl och hans lärjungar 

såsom medvetandefenomen vilka genom den fenomenologiska reduktionen betraktas av det 

�transcendentala egot�21, fritt från subjektets värld.  Viktigt att poängtera är att det som 

fenomenologin eftersträvar inte bara är en beskrivning av medvetandefenomen som sådana, 

utan snarare hela �erfarenheten som sådan� och därtill allt som kan komma att ställas inför 

ett kunskapssubjekt.22 Alltså, inte ett naturvetenskapligt förhållningssätt för att kartlägga 

världen, utan en �radikal självbesinning�23 där också kunskapsproblemet som sådant 

inlemmas i den fenomenologiska teorin. 

  Epochén skall vara metoden för den lära, �fenomenologin - filosofin som sträng vetenskap�, 

som skulle vara vägen till det Husserl och Descartes sökte: en objektiv vetenskap.24 

  

2.2 Merleau-Ponty och den fenomenologiska metoden   

För att kunna koppla detta resonemang till Merleau-Ponty är det mycket viktigt att poängtera 

att epochén aldrig fullbordas i Merleau-Pontys filosofi. Att den fenomenologiska metoden - 

som sagt - syftar till kunskap om tingens väsen eller essens gör den till ett väsenskådande. 

Dess �Blickande� mot tingen som görs av det �transcendentala egot� avslöjar att den 

fenomenologiska kunskapsoperationen är ett skådande mot det som visar sig för betraktaren. 

Merleau-Ponty skriver i Filosofen och hans skugga att fenomenologins verksamhet skall 

avslöja det �förteoretiska skikt� som överskrider både det yttre och inre. 25   

  Frågan är hur vi skall kunna kliva ned i medvetandets arkeologi utan att påverka ontologin. 

Förändrar inte tanken på medvetandet den värld och just det medvetande som vi undersöker? 

Världens �infrastruktur � hemligheternas hemlighet� kanske finns gömt någonstans dit vi inte 

kan nå eftersom vi är en del av världen. 26 Just det faktum att man �ändrar blick� genom 

epochén leder oss till intentionaliteten hos vårt medvetande och våra medvetandeakter. När vi 
                                                
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Det transcendentala egot är alltså subjektet som använder den fenomenologiska reduktionen, epochén. 
22 Ruin, Hans, Den fenomenologiska reduktionen, op. Cit. s. 68  
23 Ibid. s.71 
24 Nordin, Svante, Filosofins historia, op. cit. s.494 
25 LTF s.230 
26 Ibid. 
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riktar blicken mot det vi skådar så gör vi det medvetet. Vi tänker på något. Vi blickar mot 

berget.    

 

Merleau-Pontys tolkning av epochén/den fenomenologiska reduktionen är att det inte finns 

någon fullständig fenomenologisk reduktion. Det finns inget transcendentalt subjekt, epochén 

förblir ofullbordad. Merleau-Ponty skriver i Phénoménologie de la perception27 att det just är 

paradoxen och förundrandet som är själva poängen med fenomenologin och vad som gör den 

fenomenologiska metoden fruktsam.  

  �Som genom en förundran ska vi reflektera över världen när medvetandet ställer sig på 

avstånd för att se transcendenserna blixtra fram.�28 Jaget kommer alltid vara i världen, en del 

av den och vi kommer därför aldrig nå en fulländad epoché. Vi sitter fast i/är en del av 

kroppen som är fast i världen. Även om vi försöker så kommer vi inte kunna bryta med den 

värld vi är en del av.  

  Merleau-Ponty menade att Husserl misstolkade sig själv när han genom det transcendentala 

egot glömde bort själva paradoxen (att vi både är och varseblir världen) när han egentligen 

hävdade något annat än att vi måste bryta med världen och se den som en paradox och se 

världens �omotiverade framblixtrande�.29 Vi måste låta epochén vara ofullbordad, 

misslyckad, för att kunna vara verkligt fruktbar. Merleau-Pontys lärdom är en ny tolkning av 

Husserls fenomenologiska reduktion; �Reduktionens största lärdom är omöjligheten av en 

fullständig reduktion.�30  

 

Husserls subjekt som genom epochén söker en objektiv vetenskap och Merleau-Pontys 

kroppsliga subjekt ser alltså inte världen på samma sätt. Hos Merleau-Ponty tillhör vi världen 

på ett mer avgörande sätt och vi kan närmast likna kroppens tillvaro i världen med Heideggers 

Dasein31, i-världen-varo. Som kroppsliga �subjekt� är världen den bakgrund mot vilken vi är 

tillsammans med, och avtecknas gentemot.  

                                                
27 Phénoménologie de la perception, övers. Colin Smith, (London: Routledge 2004).  Refereras i fortsättningen 
med beteckningen PhP, (avser eng. översättningen). 
28 LTF s.50/PhP s. XV 
29 LTF s.50/PhP s. XV  
30 Ibid. (min kusrivering) 
31 Dasein � I Heideggers tillvaroanalys representeras tillvaron av begreppet �Dasein�, i-världen-varo. 
(Heidegger, Martin, Varat och tiden, (övers. Richard Matz, Göteborg: Daidalos, 1992). § 12 I fortsättningen 
refereras Varat och tiden med V&T) 
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  Subjektets värld är dess bakgrund i alla tänkbara bemärkelser såsom kulturell, social, 

fördomsfull, etcetera.32 Det kroppsliga subjektet förfaller till sin världsliga bakgrund på 

samma sätt som tillvaron hos Heidegger förfaller till Das Man33 �Mannet�. Förfallandet skall 

dock inte ses såsom något som händer. Förfallandet har alltid redan skett eftersom det är på 

detta vis som vi är till såsom människor. (Jag skall behandla Heidegger och Mannet senare 

under �Intersubjektiviteten hos Heidegger�, se kap 4.) 

  

Det finns en kommentar i förordet till PhP som i detta sammanhang kan vara väl värd att 

notera. Kommentaren kan vara en antydan till hur Merleau-Ponty förhåller sig till Heidegger. 

Enligt Merleau-Ponty finns det en koppling mellan Husserl och Heidegger vilket han belyser i 

förbigående när han skriver att Heideggers filosofi i Varat och tiden kan ses som inte mer än 

en utläggning som utgått från en antydan från Husserls �livsvärld�34.  Att detta skulle vara en 

kritik av Heideggers framgångsrika analys av �livsvärlden� kan vara frestande att tro. 

Viktigare är det faktum att det genom kommentaren tas ställning till vad fenomenologin är. 

Genom att poängtera att Husserl i sin senare filosofi (exempelvis i CM) förändrade 

fenomenologin när han genom en �genetisk fenomenologi� samt �konstitutiv fenomenologi�35 

gjort �livsvärlden� och det �naturliga världsbegreppet� (vilket alltså skulle vara världen för 

Heideggers filosofi) till tema för fenomenologin har Merleau-Ponty på ett sätt försvarat 

Husserl och den ursprungliga fenomenologin.   

 

I förordet till PhP, redogör Merleau-Ponty för sin syn på fenomenologin. Han ställer frågan; 

�Vad är fenomenologi?�.   

Motsägelserna och paradoxerna som är så viktiga uppträder inom Husserls filosofi och 

Heideggers filosofi i Varat och tiden kan därför inte ses som något som skulle ha kullkastat 

projektet att söka efter en objektiv vetenskap. En färdig idé är precis som en färdig människa; 

Död. Merleau-Pontys svarar på vad fenomenologi är genom att försvara fenomenologins 

motsägelser och paradoxer, när han konstaterar att �fenomenologin låter sig utövas och 

                                                
32 Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of Perception, op cit, s.404 (I fortsättningen refereras 
Phenomenology of Perception med beteckningen PhP.) 
33 Se kap. 4.2; Das Man, �Mannet� � Hos Heidegger är tillvaron en i-världen-varo och vi kan därför inte tala om 
tillvaron på annat sätt än såsom en del av ett sammanhang i världen kring oss som vi tillhör. Vi blir genom 
relationen till vår omgivning konstituerade tillsammans- och genom relationen med de andra. Heidegger menar 
till och med att vi egentligen inte �är oss själva utan andra� utan att vi i första hand är de andra tack vare 
medvaron med andra som betecknas med Das Man - Mannet. (V&T, § 27)     
34 PhP s.VIII. (Även Lübcke, Poul. (red.) Vår tids filosofi, (Stockholm: Forum, 1987), s.325)   
35 Husserl använder detta begrepp för sin fenomenologi i CM. (LTF s.41) 
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igenkännas som maner eller stil, den existerar som rörelse innan den har uppnått ett 

fullständigt filosofiskt medvetande�36.  

 

Världen är ogenomskinlig och skall som en helhet inte uppfattas av ensamma lösgjorda 

empiriska subjekt utan �i den mån som vi alla är ett enda ljus och deltar i det Ena utan att 

splittra det�37. Subjekt tenderar att lura oss själva eller, vi blir lurade av vårt eget subjekt. Om 

vi nödvändigtvis måste tala om subjekt som cartesianska cogiton38 så måste detta cogito 

�upptäcka mig i en situation, och det är endast under denna betingelse som den 

transcendentala subjektiviteten, som Husserl säger kan vara en intersubjektivitet�39. I min 

situation är jag min kropp och min bakgrund och kan inte lösgöras därifrån. �I cannot 

conceive myself as nothing but a bit of the world, a mere object of biological, psychological, 

or social investigation.�40  

  För att kunna behandla intersubjektiviteten hos Merleau-Pontys så måste vi först ta del av 

Husserls teori rörande de andra. Därefter skall vi snabbt titta på Heideggers analys av den 

gemensamma tillvaron för att slutligen återgå till Merleau-Ponty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
36 LTF s.42/PhP s.VII 
37 LTF s.48/PhP s.XIII (min kursivering) 
38 Cogito � Descartes subjekt, medvetandet. Res cogitans � tänkande substans - skild från det materiella - Res 
extensa. (Nordin, Svante. Filosofins historia, op. cit s.280)  
39 LTF s.49/PhP s.XIV (min kursivering) 
40 Martin Alcoff, Linda, Merleau-Ponty and Feminist Theory on Experice, Evans, Fred. and Lawlor, Leonard 
(ed.), Chiasms: Merleau-Ponty´s Notion of Flesh, Evans. (Albany NY: State University of New York, 2000), 
s.263 (Citatet är ursprungligen hämtat från Phénoménologie de la perception. PhP s. II/VIII)     



 13

3. Intersubjektiviteten hos Husserl 
Husserls ambition är att visa hur den andre framträder i mitt medvetande, alltså hur egot 

konstituerar ett annat ego för att tillsammans konstituera en gemensam och objektiv värld.41   

Husserl försöker aldrig bevisa den andres existens (och inte heller yttervärldens existens).  

Det handlar snarare om att undersöka på vilket sätt och �med vilken mening� den andre 

framträder i/för mitt medvetande.42 

  För att behandla intersubjektiviteten hos Husserl skall jag här främst utgå från den femte 

meditationen i Cartesianska meditationer (som har rubriken �Avtäckandet av den 

transcendentala varasfären som monadologisk intersubjektivitet�). 43  

3.1 Den primordiala reduktionen 

Till att börja med gör Husserl en primordial reduktion i CM, meditation V. Som Daniel 

Birnbaum förklarar i �Den andre och tiden� är det dock inte samma �byte av inställning� som 

epochén tillhandahåller utan snarare en abstraktion inom det fält som epochén gett oss tillgång 

till44 (det transcendentala egots meditationer och tillgången till det rena medvetandet) 45. De 

fenomen som framkommer i egenhetsfären är en del av min egenhet och är inte främmande, 

inte en del av den objektiva världen. Denna radikala reduktion kan snarast ses som ett 

teoretiskt verktyg - ett metodologiskt grepp � som leder till den plats där vi snart kommer att 

få se konstitutionen av alter egot äga rum genom Husserls begrepp parandet.46   

  Den primordiala reduktionen skapar alltså en sfär av �fenomenologisk ensamhet�.47 Vi går 

här ett steg längre än i epochén, den fenomenologiska reduktionen, då vi utestänger den värld 

vilken epochén tidigare satt inom parentes. Syftet med denna operation är att klargöra vad 

som på ett radikalt sätt tillhör det reflekterande egot och vad som är dess gränser. Den 

primordiala reduktionen �befriar medvetandet från alla spår av det sociala�, vi är ensamma 

och utan värld. Husserl kallar detta för �egenhetsfären� (CM § 44). 48 Om vi skall kunna nå 

hur den andre finns till för oss (eller framträder för oss i medvetandet) så måste vi alltså göra 

det i ensamhet genom den �egenhetsfär� som vi nu nått genom den primordiala reduktionen.49  

 
                                                
41 CM s.17 
42 Ibid. 
43 Ibid. s.99  
44 Birnbaum, Daniel, Den andre och tiden, Fenomenologiska perspektiv, op.cit. s.98 
45 Ibid. 
46 Ibid. S.100 
47 Ibid. s.98 
48 Ibid. s.99 
49 Ibid. s.100 
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� i vår abstraktion försvinner meningen objektiv helt och fullt, då den hör till det 
världsliga som någon intersubjektivt konstituerat, erfarbart för var och en etc. På så 
sätt hör till min egenhet [�] meningen �ren natur� [�]. Bland de kroppar som på ett 
egentligt sätt fattas i denna natur är det bara min lekamen som kännetecknas av att 
inte bara vara kropp, utan även lekamen.50 

 

I egenhetsfären har jag bara min egen kropp då allting annat är bortreducerat. I citatet ovan 

visar Husserl att vi når �ren natur� i den fenomenologiska ensamheten. Där kan endast min 

kropp såsom lekamen på ett subjektivt sätt upplevas. Utan värld finns ingenting objektivt, då 

vi är bara res cogitans - rena medvetanden.51  

  När vi befinner oss i egenhetsfären kan vi endast på ett subjektivt sätt erfara världen 

(exempelvis handen som känner en kropp) genom varseblivningen. Världen finns som 

�immanent transcendens� då allt som upplevs i egenhetsfären tillhör mig som en del av min 

egenhet.52 Just att den egna kroppen är upplevd inifrån gör den speciell. Andra kroppar som 

jag genom perceptionen kan uppfatta (genom/av min kropp) bli till en början precis som alla 

andra föremål bara res extensa.53 Husserl skiljer här genom sin terminologi på min levda 

kropp som Leib (lekamen) och på andra som Körper (kropp).54  

 

Observera här att Husserl klargör att den egna levda kroppen kan vara Körper (samtidigt som 

Leib) då han säger att min kropp inte bara är kropp, utan även lekamen. Ett exempel på detta 

är Husserls exempel på när ena handen rör den andra.(s.105 i CM) Den förnimmande handen 

blir som levd kropp lekamen samtidigt som den andra handen på ett sätt är bara kropp. Dock 

är även den andra handen ändå min och är därför också lekamen. (Jag skall senare mer 

ingående behandla kroppens förmåga att relatera till sig själv då detta är ett viktigt tema för 

Merleau-Ponty. Se kap. 5)   

  Husserls väg mot intersubjektiviteten går bara inledningsvis via den primordiala 

reduktionen. Den vidare färden (och vägen ut ur egenhetssfären) mot den andre går via den 

andres kropp till kontitutionen av alter egot.55        

3.2 Alter ego 

Vägen ut ur den ensamma (och omöjliga?) egenhetsfären är när vi upptäcker föremålet för 

denna uppsats: de andra. Det är just som föremål, som ett objekt, den andre till en början 

                                                
50 CM s.105 
51 Se fotnot 25 
52 CM s.112 
53 Birnbaum, Daniel, Den andre och tiden, Fenomenologiska perspektiv, op.cit. s.101 
54 Ibid. 
55 Ibid. S.100  
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framträder för medvetandet.56 Den andre är endast en immanent transcendens � alltså tillhör 

min egenhet - tills en mycket viktig och central �meningsöverföring� äger rum. Genom ett 

�parande� bildar subjektet ett fenomenellt par med ett annat ego.  
 

Om en kropp uppträder som en separat enhet i min primordiala sfär, det vill säga är 
�lik� min kropp, eller är så beskaffad att den måste bilda ett fenomenellt par med 
den, så är det utan vidare klart att denna kropp via min måste mottaga meningen 
lekamen, genom att mening skjuts över.57 

 

Hos Husserl är detta ett avgörande steg i konstitutionen av den andre (och världen), då 

lekamen nu för första gången finns utanför ensamhetsfären. Viktigt att poängtera är att det 

inte handlar en konstitution i bemärkelsen att det är vi som skapar den andre och världen. Det 

handlar snarare om en statisk analys.58 Den objektiva världen finns där redan innan våra 

meditationer - ambitionen är att avtäcka hur den ger mening.  

  Genom kroppen som är lik mig själv träder jag nu ur ensamhetsfären. Den andre blir det 

första som inte tillhör min egenhet och som är utanför den primordiala reduktionen. Då den 

andra kroppen får mottaga meningen lekamen (kroppen blir till ett alter ego) blir ett annat 

medvetande möjligt och därmed den första transcendensen som löser upp ensamhetsfären.59 

Parandet är en �urform� för medvetandet som sker när vi genom perceptionen på ett passivt 

sätt upptäcker att den andre uppträder i vårt varseblivningsfält.60 Vi ser en kropp som verkar 

vara ett annat jag � ett alter ego.61  

 

Begreppsparet presentation/appresentation har här en viktig roll för att beskriva på vilket sätt 

subjektet får tillgång till den andre. När vi genom perceptionen erfar något får vi det 

presenterat. Exempelvis när vi ser en sten ser vi ena sidan av den och därigenom blir den en 

del av vår egenhetsfär. Stenen har dock en sida som vi inte ser, en sida som kännetecknas av 

appresentation. För att få tillgång till den gömda sidan av stenen kan vi enkelt förflytta oss 

eller också kan vi vrida på den. Alltså; Genom att rumsligt förflytta oss kan vi få tillgång till 

den sidan som tidigare kännetecknades av appresentation. Detta gäller bara Körper (kropp).  

  När vi erfar den andres kropp erfar vi både Leib/lekamen och Körper/kropp. Vi har efter 

parandet tillskrivit den andres kropp beteckningen Leib (lekamen) och kommer därför alltid 
                                                
56 CM s.117 �Om vi nu antar att, en annan människa träder in i vårt varseblivningsfält så innebär detta, 
primordialt reducerat: i min primordiala naturs varseblivningsfält uppträder en kropp, och såsom primordialt är 
den naturligtvis blott en bestämmande del av mig själv (�en immanent transcendens�).� 
57 CM s.119 
58 CM s.113 �Det handlar inte här om att avtäcka en genes som förlöper i tiden, utan om en statisk analys.�  
59 Birnbaum, Daniel, Den andre och tiden, Fenomenologiska perspektiv, op.cit. s.103 
60 CM s.119 
61 CM s.118 



 16

att ha ett inslag av appresentation hos den andre. 62 Det kommer alltid att finnas en sida hos 

den andre som jag inte ser då den andres lekamen inte kan presenteras på samma sätt som 

stenens kropp, den andre kommer i viss mån alltid att vara en frånvaro.  

  Det transcendentala egot kommer aldrig att på ett fullständigt sätt få tillgång till den andres 

transcendentala ego. Den andre är på ett sätt en konstitutiv frånvaro. Den socialt samvaron 

med andra skapas genom en �funktionell gemenskap� kan den andres medvetande genom ett 

�inkännande� visa sig för mig (dock aldrig fullständigt).63  

  Hur vi verkligen vet att den andre är ett medvetande med en egen förståelsehorisont (att den 

andre är en psykofysisk enhet) är, genom Husserls analys, inte lätt att utröna. Varför den 

andre ska få statusen lekamen (varför parandet och mottagandet av mening skall äga rum) 

tycks Husserl inte fullt ut ge svar på annat än att det är en nödvändighet (en �urform� som 

skapar parandet) som vi måste acceptera. Projektet är som sagt inte att bevisa den andres 

existens utan att undersöka hur den andre framträder i mitt medvetande, alltså hur egot 

konstituerar ett annat ego för att tillsammans konstituera en gemensam och objektiv värld.  

   Som vi sett försvann objektiviteten i ensamhetsfären för att åter konstitueras i 

gemenskapen. Vi måste se den primordiala reduktionen som en metod för fenomenologen 

Husserl skapad för att visa oss på vilket sätt det transcendentala egot genom den andre 

tvingas till en värld av grundläggande intersubjektivitet, där den andre och där den objektiva 

världen konstitueras. Den andre tillhör på ett grundläggande sätt subjektets uppfattning om 

tillvaron och är grunden för objektiviteten då vi tillsammans bygger upp det vi kallar värld. 

Intersubjektiviteten är således en yttersta grund på vilket allt annat står, alltså som en grund 

för objektiviteten. 

 
Dessa resultat är metafysiska, om det är sant att de yttersta kunskaperna om varat bör 
kallas metafysiska.64  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 Birnbaum, Daniel, Den andre och tiden, Fenomenologiska perspektiv, op.cit. s.103 
63 Ibid.  
64 CM s.141 
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4. Intersubjektiviteten hos Heidegger 
Visserligen följer Heidegger Husserl tillbaka till �sakerna själva�, men för Heidegger är det 

inte primärt medvetandets saker som den fenomenologiska ansatsen handlar om. I Heideggers 

fundamentalanalys är sakerna snarare �don� kopplade till tillvaron än saker i världen. Sakerna 

blir don eftersom de finns i ett sammanhang då tillvaron alltid redan är i världen bland de 

andra och tingen.65 Husserl går �halva vägen�, ur Heideggers perspektiv, då Husserls 

utgångspunkt i jaget leder till att vi i efterhand ska försöka upprätta en relation till den 

omgivande världen. Därmed är Husserl kvar i en cartesiansk tradition.66 Heideggers försök är 

att skapa en fundamentalanalys där vi inte behöver skilja på subjekt/objekt (res cogitans/res 

extensa). Genom Heideggers tillvaro såsom �Dasein� � �i-världen-varo� finns en filosofisk 

analys där tillvaron blir vikt till sin omgivning, sin värld. I Heideggers värld är vi fångade 

(eller snarare kastade) i en situation som överskrider vår egen subjektivitet. Förhållandet till 

den andre och tingen är inte ett teoretiskt skådande utan snarare ett praktiskt handhavande.67 

Det ensamma subjektet finns inte annat än i filosofernas fantasi då människans tillvaro redan 

från första sund är ett vara-i-världen och vara-med-varandra.68     

4.1 I-världen-varon 

Om Husserls epoché satte världen inom parentes så är Heideggers subjekt på ett mer 

avgörande sätt �i-världen�. Att överhuvudtaget tala om Heideggers subjekt är svårt då 

i-världen-varon har som uppgift att upplösa subjekt-objektförhållandet/problematiken. 

Subjektets tillvaro skall förstås som en �i-världen-varo� där själva existensen i världen är 

människans substans. Vi skall inte på ett metodologiskt sätt reducera subjektet till ett 

transcendentalt ego som vi gör hos Husserl, istället rymmer tillvaron i sitt sätt att vara en 

förontologisk förståelse där den direkt är på det sätt som den är i världen.69 �Tillvaron är sin 

upplåtenhet.�70  Det praktiska handhavandet med saker � och med andra människor - blir ett 

ombesörjande av tillvaron där subjektet på en förontologisk nivå både skapar sig själv och 

påverkar sin omgivning. Tillvaron är en �i-världen-varo� och på vilket sätt den är i världen 

kännetecknas av ett �vara där� Dasein, en självförståelse, i sin �upplåtenhet� (i världen). 71 

                                                
65 Birnbaum, Daniel & Wallenstein, Sven-Olov, Heideggers väg, (Stockholm: Thales 1999), s.14 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Nordin, Svante, Filosofins historia, op. cit. s.500 
69 Jakobsson, Jim, Husserl och Heidegger, Fenomenologiska perspektiv, op.cit s.137 
70 V&T, s.175 
71 Dasein � Den individuella tillvaron.  
(Mautner, Thomas, (ed.) The penguin dictionary of Philosophy, op.cit. s121) 
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Tillvarons upplåtenhet konstitueras genom vad Heidegger betecknar som tre ursprungliga 

vara-modus eller existentialer: Befintlighet, Förståelse och Tal.72  

 
Det som vi ontologiskt åsyftar med termen befintlighet är ontiskt sett 
det mest välbekanta och alldagliga: stämningen, stämdvaron73 
Befintlighetens stämdhet konstituerar existentialt tillvarons öppenhet 
mot världen.74 
 

 Med befintligheten menar Heidegger, som synes ovan, tillvarons stämning. Då Heidegger tar 

fasta på hur viktigt människans olika känslomässiga upplevelser är - för hur vi uppfattar 

världen - så är stämningen avgörande då den på ett sätt öppnar vägen för hur vi förstår vår 

situation. Tillvaroanalysen ser till det verkliga livet då människan inte möter världen �med ett 

affektlöst skådande öga�. 75 Vi är känslomässiga varelser och detta påverkar hur vi möter vår 

omgivning.  

  Existentialen �förståelsen� som alltså är färgad av stämningen (existentialen befintlighet) är 

en förståelse för på vilket sätt vi ser våra möjligheter (eller som Heidegger uttrycker det: 

Tillvaron är en möjlig-varo) När vi sträcker oss mot de möjligheter vi tycker oss se, skapar vi 

våra liv och vår tillvaro. Förståelsen är av stor vikt eftersom den på ett avgörande sätt är det 

sätt som vi ser oss själva, och hur vi upplever våra alldagliga liv. Vi uttrycker genom tal hur 

vi upplever livet. �Talet är artikulation av förståeligheten.�76  

  Talet är inte bara �tal� som att �tala� utan snarare en benämning för all kommunikation, 

även hörseln till detta �Tal�. Det är inte bara hörandet inför andras tal (eller prat�) utan 

framför allt hörandet gentemot sig själv och upplevelsen av kunna-varat, mot förståelsen av 

ens befintlighet. �Orden växer fram mot betydelserna. Ingalunda är det så att ordtingen förses 

med betydelser.�77 Trots att talet alltså kan ses som en artikulation av förståeligheten (eller 

just därför) så är talet avgörande för konstitueringen är det vi kallar verkligheten.  Genom 

talet skapar vi förståelsen av med-varandra-varon.  

 

Denna artikulation fullgör �delandet� av medbefintligheten och av medvarons förståelse.78 

                                                
72 Jakobsson, Jim, Husserl och Heidegger, Fenomenologiska perspektiv, op. cit s.138 
73 V&T s.176 
74 V&T s.180 
75 Ruin, Hans, Kommentar till Varat och tiden, (Stockholm: Södertörn Philosophical Studies 2, 2005), s.54 
76 V&T s. 208 
77 V&T s.208 
78 V&T s.210  
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4.2 Mannet 

Mannet är såsom en �existential� (vid sidan om Befintlighet, Förståelse och Tal) inom vilken 

allt annat ryms. När vi frågar vad tillvaron verkligen är (som i-världen-varo) så är svaret 

grundat i medvaron och medtillvaron . När vi finns till i världen så är vi alltid på ett eller 

annat sätt i ett sammanhang med andra människor. Heidegger menar att det är genom 

intersubjektiviteten som den egna identiteten skapas. Mannet kan ses som en av de andra 

färgad och gemensamt konstituerad tillvaro  

 
I första hand �är� inte �jag�, i bemärkelsen det egna självet, utan �jag är� de andra på 
Mannets vis.79 I den mån tillvaron alls är, har den medvarandravarons varaart.80 
  Alldenstund tillvarons vara är medvaro, ligger redan i dess varaförståelse även en förståelse 
av andra [...] Självkännedomen har sin grund i den ursprungligt förstående medvaron.81 

 

Inget �jag� finns till utan de andra och det är alltså genom Mannet som Heideggers 

tillvaroanalys på allvar inbegriper intersubjektiviteten. Det är Mannet som föreskriver och 

sveper in det vi kallar självet. Det egna självet skall ses som en �existentiell modifikation� av 

detta Mannet. De andra påträffas i världen genom sitt sätt av vara till i vår omgivning. I 

gripandet av sina möjligheter möter vi de andra i vår befintlighet, vår förståelse samt vårt tal. 

Problemet kring den andre är hos Heidegger ställd från ett annat håll än tidigare. Vi kan inte 

som lösgjorda filosoferande subjekt betrakta de andra (eller oss själva) eftersom de andra är 

med och skapar tillvaron och är därmed en del av det som vi kallar jaget, eller självet, på ett 

ursprungligt vis. Frågan om det egna subjektet är frågan om de andra eftersom vi inte har 

tillgång till oss själva förrän vi kan närma oss jaget genom de andra. De andra är �alltid redan 

där� långt innan det teoretiska frågandet och innan analysen kring de andras existens. Jaget 

uppstår genom intersubjektiviteten, inte tvärtom.82 

 Mannet skall ses som en alldaglig, föreskrivande bakgrund till jaget. Vi kommer aldrig att 

vara utanför denna gemenskap, men vi kan som löst flytande subjekt (alltid i Mannet) vara 

olika djupt i detta bottenlösa, formande, existensens hav.  Genom att vara lyhörd gentemot sin 

inre röst kan vi finna olika vägar genom Mannet och människans gemenskap. Så länge vi 

finns, kommer andra att vara med och forma verkligheten. Heideggers väg till de andra är 

genom medvetandet och känslorna där existensen är människans essens såsom tillsammans.  

 

                                                
79 V&T s.170 
80 V&T s.165 
81 V&T s.163 
82 Ruin, Hans, Kommentar till Varat och tiden, Op. Cit. s.47 
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5. Den levda kroppen och tvetydigheten  
Vi har tidigare behandlat Merleau-Pontys förhållande till Husserls fenomenologiska teori och 

dess epoché (samt i viss mån också förhållandet till Heideggers tillvaroanalys). Men för att 

slutligen kunna komma fram till intersubjektiviteten är det av största vikt att vi tar del av den 

filosofiska världsbild som framträder i PhP, med kroppen och kunskapssubjektet som 

huvudtema. 

 

Vi vet att �världen är där före varje analys� samt att �verkligheten ska beskrivas och inte 

konstrueras eller konstitueras�. 83 Det är dock inte jag som ett lösgjort transcendentalt ego 

som uppfattar världen. Världen skall snarare förstås såsom en hel, med Merleau-Pontys ord 

�det Ena�84. Men vem/vad är det då som analyserar och beskriver världen? Finns det något 

subjekt över huvudtaget? 
 
Sanningen �bebor� inte bara �den inre människan�85 eller snarare: det finns 
ingen inre människa, människan är i världen, det är i världen som hon 
känner sig själv. När jag återkommer till mig själv från det sunda förnuftets 
eller vetenskapens respektive dogmatismer, finner jag inte en härd av 
inneboende sanning utan ett subjekt vikt åt världen.86 

 

I citatet ovan, som är taget från inledningen till PhP, refererar Merleu-Ponty till Augustinus.87 

Men istället för att ge subjektet/cogitot status som det första säkra, som Descartes gjorde 

(liksom Husserl), så vänder Merleau-Ponty på resonemanget. �Det finns ingen inre 

människa.�88 Istället för att subjektet skall konstituera världen så finns endast värld och 

medvetandet är en del av det som vi kan kalla �det yttre�. Subjektet skall, som sagt, beskriva 

och inte konstituera den värld som det är (och är en del utav). Det finns inget alltså �rent� inre 

subjekt som betraktar världen från en fredad plats. Det finns bara en upplevelse och 

varseblivningen av den värld som vi faktiskt är.  

 

För intersubjektiviteten och dess fenomenologiska problem får Merleau-Pontys icke-

fullständiga reduktion kraftfulla konsekvenser. Medan Descartes löste den andres problem 

(eller att bevisa att världen, och därmed att någon annan, överhuvudtaget finns) med en god 

                                                
83 LTF s.45/PhP s. IX (min kursivering) 
84 Ibid. s.48/PhP s.XIII 
85 In te redi; in interiore homine habitas veritas. [Gå tillbaka till dig själv; sanningen bor i den inre människan.]  
86 LTF s.46/PhP s.XII 
87 Lübcke, Poul, Vår tids filosofi, op cit, s.326 
88 LTF s.46 (min kursivering) 
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gud som grund för kunskapsförmågans verifikation så löste Husserl i CM detta med ett 

parande kropparna emellan (som tillsammans konstituerar en objektiv värld). 

  Merleau-Ponty menar att problemet hos Husserl ligger i att om subjektet verkligen är för sig 

bortom mig så kommer vi aldrig att träffas. Om jag inte sitter fast i mitt kött så skulle jag 

kunna inta den andres position men då finns ju inte längre jag såsom den andre för den andre, 

som den andre ser mig.89 Vi skulle således bli ensamma och icke-kroppsliga transcendentala 

egon. 

 

Vi är vår levande kropp - corps propre � och det är genom perceptionen, eller snarare genom 

varseblivningen som människans reflektion är i världen. 90 Eller, mer korrekt: varseblivningen 

är människans oreflekterade erfarenhet av och dess tillvaro i världen.91 Varseblivningen skall 

förstås som �den oreflekterade erfarenheten�.92 Just att människan både är Leib och Körper 

(se kapitlet 3 om Husserls intersubjektivitet) gör varseblivningen till en nyckel och grund för 

den mänskliga existensen och dess i-världen-varo. Genom våra kroppar existerar vi i världen 

och kroppens förmåga att relatera till sig själv (och dess värld) är ett tecken på dess 

�metafysiska struktur�.93 

  Samtidigt som �jag är den absoluta källan� så finns alltså världen där före varje beskrivning 

och före varje försök till kartläggning av den. Kunskapen som sådan är skapad av människan, 

men kunskapens objekt, världen, är det evigt outtömbara som vi är en del av och verkar inom 

genom våra kroppar och våra medvetanden.94 Mitt kroppsliga kött ger mig genom 

perceptionen/varseblivningen en omedelbar närvaro (i världen). Så länge vi är i världen 

kommer vi alltid ha en uppfattning därom, vare sig vi vill det eller inte. �Emedan vi är i 

världen är vi dömda till mening.�95 Det finns dessutom/naturligtvis ingen annan värld eller 

nivå, vi är våra kroppar här och nu i ett oändligt antal olika situationer. Just att världen och 

medvetandet kopplas samman genom varseblivningen gör att världen �ser sig själv� då 

kroppen och varseblivningen aldrig kan vara någonting annat än en del av sin egen värld. 

�Bakom kroppen, världen och tingen finns inget att förstå.�96 Men, vi kommer aldrig 

fullständigt förstå vare sig oss själva, världen, tingen eller de andra.   

                                                
89 LTF s.46/PhP s.XII 
90 corps propre � levande  kropp, genom vilken vi med perceptionen varseblir världen. (LTF s.13) 
91 LTF s.21 
92 Ibid. (min kursivering) 
93 Fredlund, Anna Petronella, �Varseblivning och språk�, Fenomenologiska perspektiv, op. Cit. s.202 
94 LTF s.43/PhP s.IX (min kursivering) 
95 Ibid. s.58/PhP s.XXII 
96 PhP s.425 (�the body, the world the thing, and others we shall understand that beyond these there is nothing 
to understand.)    
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  Eftersom vi är begränsade subjekt som är bundna till vår värld så kan vi inte få tillgång till 

någonting annat än världen från den egna horisonten. I den värld som ges har subjektet vi en 

inneboende tvetydighet. Världen skall upplevas som paradoxal, främmande.  

  Just tvetydigheten har en central roll i Merleau-Pontys filosofi då tvetydigheten skall ses som 

filosofins tema. Tolkningen av epochén (som vi tidigare behandlat i uppsatsen, kap 2.2) visar 

hur vi skall förstå människans i-världen-varo då vi söker kunskap. Tvetydigheten är en 

�öppning mot världen� som epochén inte kan, och inte får, överskrida. 97 
 

Reflektionen drar sig inte undan från världen: den ställer sig på avstånd för att se 
transcendenserna blixtra fram, den tänjer ut de intentionala trådar som förbinder 
oss med världen för att få dem att framträda, den ensam är medvetande om världen 
därför att den avslöjar denna som främmande och paradoxal.98   

 

Filosofin skall alltså förstås som en förundran inför världen och tvetydigheten är en 

förutsättning för kunskap därom. 99 Tack vare att vi både är subjekt och objekt (Leib och 

Körper,), kan vi uppleva världen och oss själva - målet för kunskapen. Vi skall alltså låta 

oförnuftet vara en del av förståelsen och göra tvetydigheten till tema för filosofin och inte tro 

att vi kan få en objektiv åskådning.  
 

Because subjectivity is not an object or mere epiphenomena of something more 
basic, it cannot be theorized apart from its lived, embodied experience.100 

 

Så länge vi har kroppar så kommer vi alltid att sitta fast i vår speciella situation med dess egna 

unika förståelsehorisont. Den enskilda, lösryckta, företeelsen upplevs som en slump � som om 

den just inträffat utan någon speciell anledning. Men detta är enligt Merleau-Ponty endast 

beroende av att en ensam händelse �betraktas på nära håll�.101 En isolerad upplevelse har 

ingen mening eftersom den är isolerad. Men �slumparna tar ut varandra� eftersom �allt har en 

mening [� då] vi återfinner bakom alla förbindelser samma varastruktur.�102  

  I denna varastruktur finner vi den �mellankroppslighet� - med Merleau-Pontys ord 

�intercorporéalité� - som leder oss vidare till nästa kapitel. Vi är som levande kroppar (corps 

propre) i världen tillsammans med andra (levande kroppar). 103  

  �Intersubjektiviteten� blir hos Merleau-Ponty till �varastrukturens mellankroppslighet�.  
                                                
97 LTF s.229 
98 Ibid. s.50/PhP s.XV 
99 Ibid. s.24 
100 Martin Alcoff, Linda, Merleau-Ponty and Feminist Theory on Experience, Evans, Fred. and Lawlor, Leonard 
(ed.), Chiasms: Merleau-Ponty´s Notion of Flesh, Evans.op. cit, s.263  
101 LTF s.57/PhPs.XXI 
102 LTF s.57  
103 Ibid. s.35 
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6. Paul och Pierre 
 
I den mån som jag är medvetande � det vill säga i den mån som någonting har 
mening för mig � är jag varken här eller där, varken Pierre eller Paul, jag skiljer 
mig inte på något vis från ett �annat� medvetande, eftersom alla är en omedelbar 
närvaro vid världen och eftersom denna värld per definition är unik, då den är 
systemet av sanningar.104     

 

Tack vare omöjligheten till fullständig reduktion får subjektet en fast utgångspunkt som 

möjliggör en intersubjektivitet. Människan är i världen, vi inte är fångade i omöjlig 

solipsistisk värld. Vi är inte lösgjorda ensamma subjekt, utan som våra egna kroppar i världen 

- på samma plan (i samma �varastruktur�) som de andra.  

 

Merleau-Ponty skriver i PhP, precis som Heidegger skriver om tillvaron, att vi är �kastade� in 

i naturen105 Han skriver också att naturen inte bara finns utanför mig, utan även i 

centrum/kärnan av mitt subjekt (om subjektet ar någon kärna). Naturen är i kärnan av 

subjektet och påverkar/konstituerar mitt varande i grunden.  

6.1 Kropp och kultur 

Men det finns också en annan aspekt av världen som vi är kastade in i � den kulturella. Det är 

inte bara naturen såsom hav, land och klimat som formar våra liv. Där finns också vägar, 

kyrkor och politiker, allt ordnat efter sitt syfte � inordnade efter den mänskliga aktiviteten 

som de är ämnade för. Kulturen finns där redan innan mig och den formar mig på samma 

självklara/tvingande sätt som naturen gör. Jag lever från allra första början i den kulturella 

världen, kulturen skapar min förståelsehorisont inför det som vi kallar verklighet. �Det sociala 

finns alltid redan där då vi skall lära känna eller bedöma det.�106 Vi är dömda till mening, 

även kulturellt.  

  Det är genom den andres användning av kyrkan, den andres deltagande i den kulturella 

världen som jag ser hur kulturen utkristalliserar sig för mig. 107 Kulturen uppfattas tydligt 

genom att jag uppfattar den andres verksamhet däri. Jag ser den andre och jämför med hur jag 

själv gör. �Någon använder mina saker�.108 På detta sätt blir andras handlingar tolkade genom 

                                                
104 LTF s.48/PhP s.XII-XIII 
105 PhP s.403 
106 Ibid. s.423 (The social is already there when we come to know or judge it.)  
107 Ibid. s.405 
108 Ibid. s.412 (Someone is making use of my familiar objects.)  
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mina, �den Ene blir till genom Oss, genom Mig�.109 Frågan Merleau-Ponty ställer är hur �jag� 

kan bli �vi� eller �oss�?  

   

Kroppens roll i bärandet av kulturen är av stor vikt då kroppen kan ses som �det första 

kulturella objektet�, där all kulturell verksamhet vilar. Den andres kropp är på ett sätt en 

�bärare av kulturella beteenden�.110 Dessutom är det genom den andres kropp jag kommer att 

stöta på dennes verksamhet i (den gemensamma, kulturella) världen.   

  Precis som den andre, är också jag min kropp, såsom lekamen (Leib). När jag finns i världen 

har jag ett utgångsläge som är unikt. Min plats kommer alltid vara såsom ett tomrum för mig 

själv eftersom jag inte kan se den plats varifrån nejden breder ut sig. Jag är - genom mitt 

medvetande och dess kroppsliga perception - mitt yttre. Den andres kropp måste vara hon 

själv. Jag förstår inte fullt ut den andre och inte heller mig själv. Men vi delar alltid en värld. 
 

� den andre som uppträder i min värld [gör det] med sitt eget 
perspektiv på den. Det innebär att jag inte kan vara genomskinlig för 
mig själv, eftersom jag aldrig kan få tillgång till den andra 
människans upplevelser så som de ter sig för henne, och eftersom 
hon samtidigt är en del av min mest grundläggande erfarenhet.111  

 

Vi får inte förvägra medvetandet sin relation till kroppen, och inte heller kroppens relation till 

världen (och kulturen). Om jag låter bli att gå ur kroppen, alltså som epochén inte fullbordas,  

så kommer jag att kunna uppfatta den andres blick utan att ställa mig utanför/oberoende 

världen som ett orimligt transcendent ego. Men jag ser fortfarande den andre mestadels 

�utifrån�. Jag kommer att uppleva den andre mestadels som Körper, så hur kan vi nå 

varandra?   

6.2 Den andre blir Leib 

I det objektiva ser jag den andre och särskiljer honom från mig själv. Jag ser hans kropp som 

Körper (se kap 3.1). Jag placerar honom bland objekten. Men vi lever inte i en objektiv värld, 

utan i en social, kulturell. Vi kan inte konstituera en objektiv värld eftersom vi föds in i den 

och inte tvärtom.112 När vi inser att det finns ett �mellanläge� i medvetandet måste vi låta den 

andres handlingar liknas vid våra egna.  

                                                
109 PhP s.406 (In the last resort, the actions of others are, according to this theory, always understood through my 
own; the �one� or the �we� through the �I�.)  
110 Ibid. (The very first of all cultural objects, and the one by which all the rest exist, is the body of the other 
person as the vehicle of form of behaviour.)  
111 LTF s.29 
112 PhP s.407 
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At the same time as the body withdraws from the objective world, 
and forms between the pure subject and the object a third genus of 
being, the subject loses its purity and transparency.113 

 

Mellanläget är den metafysiska struktur som kroppen har � såsom grund för tillvarons 

tvetydighet - då vi inser att vi både är objekt och subjekt. Vi kan inte se oss själva enbart 

såsom objekt eftersom vi genom perceptionen erfar världen och inser att vi både kan kännas 

och känner. Genom att kunna beräkna den andres beteende i den sociala gemenskapen förstår 

vi att den andre måste vara ett medvetande. �Medvetandet är i första hand inte ett �jag är� utan 

snarare ett �jag kan��.114  På samma sätt inser vi att den andre har ett medvetande eftersom vi 

tolkar de kulturella beteenden som uppvisas genom den andres kropp. 

 Eftersom jag (som vi numera vet) har en grundläggande tvetydighet i mitt sätt att vara i 

världen så finns en �öppenhet� mot den andres beteenden som kan tolkas. Tack vare denna 

öppenhet då vi ser världen som motsägelsefull och paradoxal så kan även den andre vara  Leib 

i mitt medvetande (potentiellt - vi kan anta att den andre är Leib).115  

  Jag vet att jag är både Leib och Körper, jag ser den andre till en början som Körper, som kan 

bära med sig spår av kultur. Dessutom är den andre en kropp som påverkar mig genom sina 

handlingar. Den andra kroppen måste således också vara medvetande. Den andre måste precis 

som jag vara både Leib och Körper. Tack vare min öppenhet gentemot den andre kan en 

meningsöverföring äga rum. Från/genom hans kropp kan hans medvetande påverka mig och 

mitt medvetande.  

  Att leva i den kulturella verkligheten innebär en grundstruktur för varseblivningen och är 

därmed en horisont för den upplevda världen. Eftersom vi �i varje perception och omdöme tar 

med oss antingen sinnesförnimmelser eller kulturella normer som egentligen inte är våra 

egna.�116 Visserligen är vi med och skapar kulturen, men som en av väldigt många.  

  Jag ser ett skeende som den andre reagerar på, exempelvis död som leder till sorg. Då jag ser 

att han sörjer på samma sätt som jag, så måste vi vara två medvetanden i en och samma, för 

oss, gemensam värld. �Han genomlever sina situationer och jag får dem endast visade inför 

mig�. 117 Visserligen genomlever jag dem genom honom men aldrig på exakt samma sätt. Men 

jag försöker förstå. Just detta är ett exempel på hur intersubjektiviteten, eller 
                                                
113 PhP s.408 
114 Ibid. s.159 �Jag kan� används ofta av Husserl i hans opublicerade texter. (Consciousness is in the first place 
not a matter of �I think� but �I can�.)   
115 Lübcke, Poul, (red.) Vår tids filosofi, op cit. s.333-334 
116 PhP s.417 (Into each perception and into each judgement I bring either sensory functions or cultural settings 
which are not actually mine.)  
117 PhP s.415 (For him these situations are lived through, for me they are displayed.)  
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mellankroppsligheten, fungerar. Jag får genom �mellankroppsligheten� upplevelser av den 

andre.  Jag kan aldrig vara riktigt säker på att jag förstår den andre rätt, jag försöker.  

  Husserls exempel med min ena hand som rör vid min andra kan direkt överföras till den 

andre. 118 Mina båda händer tillhör samma kropp. På samma sätt tillhör den andre min värld 

(och hennes som jag tillhör). � [�] hon och jag är liksom organen i en enda 

mellankroppslighet�.119 

  Att jag är verksam i samma värld som den andre existerar i gör att medvetandet och kroppen 

�förlängs� till den andres medvetande och kropp. Min tolkning av den andre kan ses som �ett 

eko av min inkarnation� eftersom �en glimt av mening gör dem utbytbara i ursprungens 

absoluta närvaro�.120 Vi har en gemenskap som innebär ett ömsesidigt tillkännagivande av 

både sin egen och den andres existens. 
 

Jag lånar mig från den andra människan, liksom jag skapar henne av mina egna 
tankar: detta är inte ett misslyckande i varseblivningen av den andra, utan det är just 
varseblivning av den andra.121   

 

6.3 Frihet och/i/genom gemenskap 

I och genom gemenskapen finns jag till i världen. Det är inte så att mitt sociala och kulturella 

liv finns inne i mig, i kärnan av mitt subjekt, som om jag bär det med mig. Tvärtom, mitt liv i 

den kulturella världen är på det sätt som jag finns till. Det är �mitt sätt att finnas i världen 

genom dess inrättade konstitution�. 122 Världen och kulturen är min gemenskap men inte mitt 

öde. Jag är född in i min kontext men jag är inte totalt beroende av den. Jag är inget objekt. 
 

Nothing determines me from the outside, not because nothing acts upon me, but, on 
the contrary, because I am from the start outside myself and open to the world.123  

 

Merleau-Ponty skriver i sista kapitlet av PhP att om det är så, att vi är helt bestämda av något 

�yttre� så måste vi vara objekt.124 (Vilket vi naturligtvis inte är.) Vi är subjekt och vi kan 

därför påverka världen. Subjektet har den värld som subjektet ger sig själv eftersom vi genom 

kroppen �sprider vi ut oss själva� i rumsligheten och därigenom påverkar och skapar vår 

                                                
118 Se kap. 3.1/CM s.105 
119 LTF s.234 
120 Ibid. 
121 LTF s.223  
122 PhP s.515 (�being in the world within this institution ional framework.)  
123 Ibid. s.530 
124 Ibid. s.505 
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verklighet. 125 Samtidigt kan vi inte bortse från de andra subjekten då de betraktar oss och 

tolkar (och ibland fördömer) våra handlingar. �Jag är fri att vara en machosist eller sadist, 

men jag kan inte ignorera andra.�126 De andra är inte bara betraktare, utan också de kan 

påverka både mig och (eller därmed) världen genom sina handlingar.  

    

Precis som i Heideggers �Mannet� påpekar Merleau-Ponty att vi i den kulturella 

gemenskapen kan känna oss begränsade. 127 �Beyond his limitations.�128 Vidare; �Detta är 

priset vi får betala för att vara i världen, vilket vi i vanliga fall tar för givet.�129 På ett 

avgörande sätt skapar den sociala tillhörigheten mina strävanden och blir till sist 

upplevd/varsebliven som ett hinder för oss alla.130 Men den är egentligen inte ett hinder 

eftersom det är på detta sätt vi existerar. Den sociala verkligheten upplevs som någonting 

verkligt då vi skapar den världen tillsammans med andra då vi tillsammans skapar kulturen. 

Vi finns till tillsammans med våra medmänniskor och känner ofta liknande känslor, har 

samma önskningar, strävar mot samma mål.131    
 

My life must have a significance which I do not constitute; there must strictly 
speaking be an intersubjectivity; each one of us must be both anonymous in the 
sense of absolutely individual, and anonymous in the sense of absolutely general. 
Our being in the world is the concrete bearer of this double anonymity.132  

 

Gemenskapen skapar min vardag och ger mening åt mitt liv samtidigt som jag begränsas av 

andra. Mitt sätt att vara i världen vittnar om att jag å ena sidan är helt individuell samtidigt 

som jag är allmängiltig. Jag är både och. Vi sitter fast i kulturen på samma sätt såsom 

kroppen, som Leib och Körper, sitter fast i världen. De andra skapar mig och mina sociala 

kontakter ger mig min horisont. Genom våra handlingar kan vi skapa vår verklighet och 

påverka den sociala realiteten. Genom de andra och genom mina intentioner uppstår det vi 

kallar frihet. 
 
Your abode is your act itself. Your act is you [�] Man is but a network of 
relationships, and these alone matter to him.133  

                                                
125 PhP s.507 
126 Ibid. s.505 (I am left free to be a masochist or a sadist, but not free to ignore others.) 
127 Se kap. 4.2 
128 PhP s.504 
129 Ibid. s.505 (They are the price which we automatically pay for being in the world, a formality which we take 
for granted.)   
130 Ibid. s.517 
131 Ibid. s.516 
132 Ibid. s.521 
133 Ibid. s.530 (A. de Saint-Exupéry, Pilot de Guerre, pp. 171, 174, 176) 
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6.4 Att vara är att inte nå fram 

Vi har nu kommit till uppsatsens slutskede. För att knyta an till den omfattande merleau-

pontyforskningen skall jag kortfattat kommentera en essä av Linda Martin Alcoff som finns i 

Chiasms: Merleau-Ponty´s Notion of Flesh.134  

 

Martin Alcoff skriver att Merleau-Pontys arbete är det hittills bästa försöket att överskrida 

objekt- subjektdualismen. Detta ger oss möjligheten att påbörja ett nytt filosofisk tänkande 

som har sin grund i ett kroppsligt perspektiv.135     

  En av vinsterna med detta är att vi måste utgå från en fenomenologisk analys (i detta fall i 

Merlau-Pontys tappning) om vi skall kunna förstå olika subjektiva fenomen som exempelvis 

sexuella och libinala maktstrukturer (som vanligtvis kopplas till den feministiska 

teoribildningen). Enligt Martin Alcoff måste den feministiska filosofin, för att kunna stärka 

kvinnornas ställning, utveckla en bättre koppling mellan förnuft, teoribildning och kroppslig, 

subjektiv erfarenhet. Kvinnornas vetenskapliga trovärdighet och autonomi är beroende av en 

nytolkning av kroppens betydelse i sökandet efter kunskap.136 Merlau-Pontys ontologiska 

grund har just det som här efterfrågas, alltså en radikal betoning på kroppen och dess 

ontologiska betydelse. Dessutom ses den sociala samvaron/kulturen som tongivande.  

 

När vi skall förstå kvinnans roll i den sociala samvaron (ofta vid sidan av mannen) så är en 

kulturell analys naturligtvis nödvändig. Vi har tidigare i uppsatsen konstaterat att människan 

är kastad in i den kulturella världen, såväl som i naturen. Vi är inkluderade i en situation som 

vi själva inte har valt. Detta gäller inte minst kvinnan. De sociala strukturer som talar till 

kvinnans fördel är lätträknade. Vi vet att i-världen-varon är ett medverkande i en 

intersubjektiv värld. Att denna samvaro i den intersubjektiva världen styrs av patriarkala 

maktstrukturer vet vi också. Men hur skall vi kunna analysera/förstå den världen? Att kvinnan 

ses som Le Deuxième sexe är en teoretisk modell bland många. På senare år har andra 

framgångsrika modeller presenterats. Ett exempel är Judith Butler som i Gender Trouble gör 

könet (såsom Gender) till en kulturell konstruktion. Då Butlers subjekt inte har någon essens 

skapas identiteten genom en �performativitet� (här uppkommer klara likheter med Merleau-

Ponty som vi tyvärr inte hinner behandla här).  

                                                
134 Martin Alcoff, Linda, Merleau-Ponty and Feminist Theory on Exprerience, Evans, fred and Lawlor, Leonard 
(eds.), Chiasms: Merleau-Ponty´s Notion of Flesh, op. cit. s.251 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
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  Martin Alcoffs gör i sin essä ett obehagligt �teoretiserande� av en våldtäkt. Hur kan man 

tolka en sådan fruktansvärd händelse? Våldtäkt kan tyvärr ses som en kulturell företeelse 

överallt där det finns människor. Precis som att det finns polis och prostitution. 

  Martin Alcoff menar att man upplever våldtäkten som förtjänt eller oförtjänt, ofta skamfull 

såväl för offer som för förövare. Vidare kan det sexuella våldet antingen upplevas som en 

oundviklig del, såsom en ingrediens, i kvinnans i-världen-varo, eller så kan våldet upplevas 

som en ondska vilken vi skall utrota.137 Våldet är en faktisk händelse men också en 

upplevelse. Ett faktum som upplevs. Och upplevelser kan tolkas. Tolkningen av händelser 

sker alltid hos subjektet, hos handlingens medverkande/berörda. Enligt Martin Alcoff så 

måste dessa händelser analyseras fenomenologiskt för att vi skall kunna förstå vad som 

händer. Om det är sant att vi som subjekt delar samma värld så sker någonting märkligt i det 

sexuella våldet. Eller är det tack vare att vi delar värld? Tolkningen av den andres upplevelser 

stämmer inte överens med den egna upplevelsen. Analysen är obehaglig men talande.  
    

During rape, locked in the pantomime of embrace, consumed by feelings of fear, 

pain and anguish, one sees or feels the signs of pleasure in the other. 138 

  Pleasure here is corporeally perceived as the product of one�s own pain and 

torment.139  

  Without phenomenological descriptions, discursive analyses of sexual practices are 

more likely to be distorted.140  

 

Det ontologiska beroendet i våldet är just detta: Vi delar värld men inte samma förståelse. 

Den enes smärta blir genom den andres perspektiv förvandlat till njutning. Kunskapen om 

världen är genom kroppen bunden till världen. Möjligheterna som den gemensamma världen 

erbjuder har sin motsvarighet i dess många problem. Gränsen för vad jag förstår kan aldrig 

vara bortom det otänkta eftersom existensen är ett �I can�. Är våld någonting kul bara för att 

den ene skrattar? Sex är precis som alla andra mänskliga akter/handlingar konstituerande för 

mig som subjekt. Den andres handlingar skapar mig (och tvärtom). Kunskapen har inget slut 

och tolkningen av den andre bygger på empati.  
 

�knowledge is always unfinished and incomplete, precisely because of the 

open-ended nature of experience and of meaning.141   

                                                
137 Martin Alcoff, Linda, Merleau-Ponty and Feminist Theory on Exprerience, Evans, fred and Lawlor, Leonard 
(eds.), Chiasms: Merleau-Ponty´s Notion of Flesh, op. cit. s.266 
138 Ibid. s.268 
139 Ibid. s.269 
140 Ibdi. s.266 
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 6. Sammanfattning 

Jag har med Husserl som utgångspunkt behandlat fenomenologin som tanketradition. Jag har 

också belyst den fenomenologiska metoden/reduktionen, epochén, samt Merleau-Pontys 

tolkning av den. Tack vare tolkningen, att vi måste låta epochén vara ofullständig, uppstår en 

tvetydighet, ett glapp, mellan medvetandet och världen. Subjektet kan inte vara ett 

genomskinligt, objektivt skådande som ser världen, sig själv och sin egen unika plats med 

fullständigt klara ögon. Då vi är en del av världen uppfattar vi den och oss själva genom den 

varseblivning som är långtifrån objektiv.  

  Vi är färgade och fångade av vår situation. Vi är kastade in i naturen och den mänskliga 

kulturen, vilket ger oss ett utgångsläge, en horisont, som påverkar förståelsen av det vi erfar. 

Genom förundran skall vi reflektera över världen och inte tro att det vi ser är totalt 

genomlysbart. Tack vare förundrandet inför den paradoxala världen så finns ett utrymme som 

ger oss en möjlighet att försöka förstå den andre, och låta en intersubjektivitet med de andra 

subjekten ske mellan våra medvetanden såsom en mellankroppslighet mellan våra kroppar. 

 

Husserls subjekt (det transcendentala egot) som har tillgång till sig själv skiljer sig på ett 

avgörande sätt från Merleau-Pontys subjekt. Det ogenomskinliga, kroppsliga subjektet har en 

värld som är mer likt Heideggers tillvaro såsom en i-världen-varo. Subjektet kan inte genom 

en genomförd epoché skiljas från sin värld. Vi skall försöka genomföra epochén, men vi ska 

istället för att bryta med världen ställa oss på avstånd från den och se dess till synes 

omotiverade framblixtrande.  

   

Kroppen såsom Leib är en skillnad mellan Heidegger och Merleau-Ponty. Exempel på detta är 

att begreppet �Leib� endast dyker upp fyra gånger i V&T.142 Detta kan naturligtvis bero på 

terminologiska skillnader men faktum kvarstår att kroppen har en mycket sällsam ställning 

hos Merleau-Ponty. 

  Heideggers subjekt är i världen, i stor utsträckning, som ett analytiskt, kringkännande 

medvetande som ser världens existensfält växa fram framför/omkring sig. Visst är Heideggers 

subjekt i världen men här betonas känslorna. Stämningen och dess funktion förefaller 

viktigare för upplevelserna än med Merleau-Pontys radikala betoning på själva kroppen och 

dess grundläggande koppling till sin värld.  

                                                                                                                                                   
141 Merleau-Ponty and Feminist Theory on Exprerience, Evans, fred and Lawlor, Leonard (eds.), Chiasms: 
Merleau-Ponty´s Notion of Flesh, op. cit. s.258 
142 Första bandet § 12 s.82, § 23 s.145, Andra bandet § 68 s.141, § 70 s.165 
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  I stället för att det är en värld i medvetandet så är det genom världen vi finner oss själva. Vi 

upptäcker aldrig världen utanför oss, utan det är genom handlingarna som kroppen är den 

värld som vi genom densamma varseblir. Om vi skall upptäcka vare sig oss själva eller de 

andra så är det just genom handlingarna då vi är verksamma i värden som kan ses som den, 

för alla, gemensamma kroppen.  

 

Det är sant som någon sagt (bl a Birnbaum/Wallenstein), att hos Husserl så ersätter den andre 

(Descartes) Gud. Till skillnad från en god Gud som garant för korrekt uppfattning om världen 

så är det genom den andre som vi lämnar egenhetssfären och tillsammans skapar/konstituerar 

en objektiv värld. 

  De andra förför och förblindar Heideggers tillvaro när vi stöter på dem i vår i-världen-varo. 

Genom Mannet formar och föreskriver samvaron med andra den enskilda människans tillvaro. 

  I likhet med Heidegger är det genom kroppens varseblivning av världen som vi stöter på den 

andre hos Merleau-Ponty, eftersom vi är en del av samma varastruktur. Detta möjliggör den 

efterfrågade intersubjektiviteten såsom en mellankroppslighet mellan våra kroppar och 

därmed mellan våra medvetanden. 

  Den objektiva världen finns där någonstans och överallt eftersom vi alla är just den världen. 

Sanningen är hur vi är i förhållande till det vi upplever. Någonstans mellan medvetandet och 

världen finns ett glapp som vi aldrig kan läka, där bilden av verkligheten uppstår. 

Tvetydigheten finns i medvetandet som en del av världens varastruktur. Vi uppfattar glimtar 

av världen �utifrån� men samtidigt som vi är en del av den, genom vårt perceptuella fält. De 

andra och jag är delaktiga i en intersubjektiv värld där mening, upplevelse och verklighet 

gömmer sig och framträder i världens framblixtrande inför oss.  

  Det är möjligt att vi har kommit någonting viktigt på spåren.  

 

 

 
                                                                                                       Joakim Jensen 

Huddinge 2008-05-15 
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