
21

Husserl, tekniken och livsvärlden
sven-olov wallenstein

1. Tekniken och vetenskapen 

Vid första anblick förefaller tekniken inte vara ett av Edmund Husserls 
problem. De mer än fyrtiotusen efterlämnade sidor med forsknings-
manuskript som strax efter hans död 1938 räddades undan nazisterna 
och bildade basen för arkivet i Leuven, och sedan 1950 också för 
Husserliana, de samlade verken som nu omfattar närmare sextio vo-
lymer, visar förvisso på ett expansivt intresse som inte bara införlivar 
alla de klassiska problem i förhållande till vilka fenomenologin tidi-
gare förklarat om inte ointresse så i alla fall en strikt neutralitet. Dessa 
manuskript innehåller också mängder av fördjupade beskrivningar av 
vardagliga fenomen, kroppsliga interaktionsmönster, psykologiska, 
etiska och religiösa teman. Husserl förefaller i detta gigantiska Nach-
lass ständigt vara beredd att sätta fenomenologin på prov genom att 
dra den mot dess gränser, det vill säga det som gör motstånd mot att 
införlivas i den transcendentalfilosofiska modell han ärvt från Descartes 
och framför allt Kant. Det gör att mycket av det som Husserls kritiker 
i den efterföljande generationen såg som det ”otänkta” i hans filosofi 
med tiden helt enkelt skulle komma att visa sig vara ”det opublicera-
de”.1 Men icke desto mindre verkar inte tekniken – vare sig i bety-
delse av de partikulära instrument som skjuts in mellan vår kropp och 
världen eller i betydelse av mer övergripande och abstrakta system 
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som orienterar våra handlingar (byråkratier, former för kodning, 
överföring och lagring av information, industriella produktivkrafter) 
– ha intresserat honom i någon högre grad, även om det är uppenbart 
att det här finns rika möjligheter för fenomenologiska undersökning-
ar. Att läsa Husserl som en teknikfilosof verkar alltså missriktat eller 
i alla fall förutsätta ett omfattande rekonstruktionsarbete. 

Detta ointresse kan synas egenartat, eller till och med symptoma-
tiskt, om man betänker den centrala roll som tekniken spelar i den 
analys av moderniteten som utvecklas av olika filosofer i hans omedel-
bara omgivning och efterföljd. Det gäller Martin Heidegger inom feno-
menologin, Theodor Adorno och Walter Benjamin inom Frankfurt-
skolan, kulturteoretiker av olika schatteringar som Otto Spengler, Ge-
org Simmel, Werner Sombart, Walther Rathenau och många andra. 
Frågan om den moderna kulturens, konstens och politikens fundament 
artikulerades till stor del som en fråga om hur tekniken påverkar vår 
livsvärld, från vardagsting och subjektiva perceptionsmönster till över-
gripande samhälleliga relationer, och den kom också att föras på en 
principiell filosofisk nivå. ”Striden om tekniken” kunde därmed inom 
den tyskspråkiga miljön bli till en övergripande rubrik för en debatt 
som sträckte sig över hela det intellektuella fältet, från ingenjörsveten-
skapen till kulturvetenskaperna och filosofin.2 Att Husserl bryr sig föga 
om detta kunde eventuellt ses som ett uttryck för att hans passion för 
de grundläggande kunskapsteoretiska och metafysiska frågorna fick 
dagsaktuella ämnen, bland vilka vi också skulle återfinna teknikens roll, 
att te sig efemära, men också att den appell som vägledde hans filosofi, 
”till sakerna själva”, trots allt vilade på en förförståelse vad dessa saker 
var, som begränsade dem till en teoretisk dimension.

Men även om man hos Husserl inte finner några direkta inlägg i 
denna debatt, så kan man likväl se hans tilltagande intresse för veten-
skapernas roll i kulturen som en indirekt respons, i så måtto som det 
tekniskas och instrumentellas tilltagande herravälde – vilket är det 
tema som upptar de flesta andra av teknikens kritiker såväl som dess 
tillskyndare – för honom är ett resultat av en viss reducerande uppfatt-
ning av vetenskapen, från vilken vetenskapens idé måste räddas. Denna 
reflexion över vetenskaperna hänger också samman med ett nyvaknat 
intresse för ”existensen” och det ”existentiella”, termer som dyker upp 
i Husserls vokabulär under 1930-talet, möjligen som ett inflytande 
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från Heidegger och Karl Jaspers, men vilka han alltid fogar in i en 
övergripande filosofi om förnuftet och vetenskapen som tillvarons 
 yttersta mening. De till ursprungliga filosofiska begrepp upphöjda 
”beslut” och ”avgöranden” som existentialontologin gör anspråk på 
kan för Husserl aldrig vara oberoende av, och än mindre motsatta, 
idén om en universell förnuftsvetenskap, för honom måste de leda till 
tanken på en delaktighet i vetenskapen som ett oändligt projekt och 
en gemenskap i theoria, vilket han med ett uttryck som erinrar om 
Max Weber beskriver som ett ”yrke” eller ”kall” (Beruf).3 Att återföra 
oss till detta projekt, som ett återknytande till filosofins ursprung i den 
grekiska världen och en tilltro till dess förmåga att öppna en oändlig 
horisont av framtid, är för Husserl den enda hållbara lösningen på 
existensens problem. Endast detta kan återge filosofin dess roll för 
kulturen i dess helhet och för vår ”livsvärld” (Lebenswelt), mot vilket 
Husserl ställer såväl den filosofi och vetenskap som endast begränsar 
sig till sina egna tekniska problem, som den filosofi som avvisar veten-
skapen till förmån för livets krav på beslut och handling.

Vägen till att rekonstruera Husserls tänkande om tekniken leder 
därmed genom de reflexioner över vetenskapen som utvecklas under 
1920-talet, för att till sist kulminera i hans sista och ofullbordade verk, 
De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin 
(Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die tranzendentale Phäno-
menologie, härefter anförd som Krisis).4 För Husserl är denna kris ett 
resultat av vetenskapens vägran att reflektera över sina resultats förut-
sättningar och mening, en blindhet som alltmer har kommit att kän-
neteckna den alltsedan det moderna genombrottet vid tiden för Galilei 
och Descartes. Det är denna blindhet som leder till en teknisering, det 
vill säga en uppfattning av vetenskaperna som endast en serie hand-
grepp och instrumentella praktiker, vars sanning antingen uppfattas 
på ett pragmatiskt sätt eller som relaterad till en värld av abstrakta 
idéer helt oberoende av vår konkreta erfarenhet. I det första fallet 
förlorar dessa tekniker sin relation till filosofins krav på förståelse och 
grundad sanning, i det andra bryts förbindelsen till den livsvärld ur 
vilken de växer fram och finner sitt yttersta rättfärdigande. I båda 
fallen blir deras sanningsanspråk irrelevanta för de frågor om värde 
och mening som inte kan vara indifferenta för kulturen som helhet, 
framför allt när det gäller den kris som sätter samtiden på spel – vil-
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ket, som vi ska se, också för Husserl personligen, i egenskap av en 
icke-konfessionell men likväl judisk intellektuell, antar en speciellt 
akut form i mitten av 1930-talet – och tillåter olika irrationella filo-
sofier att göra anspråk på att besvara dem genom att ställa sig i mot-
sats till vetenskapen.

En sådan blindhet är nu för Husserl inte bara ett yttre moment, ett 
förbiseende beroende på eventuella personliga tillkortakommanden 
hos den ena eller andra filosofen eller vetenskapsmannen, utan hör till 
förnuftets historia som en inre möjlighet, en alltid närvarande tendens 
till glömska som fordrar och kallar på ett filosofisk besinnande. Krisen 
börjar, hävdar Husserl, då vi inte längre förstår hur abstraktionerna 
växer fram ur den givna världens förteoretiska material och erfaren-
heter, utan tror att de faller ned till oss från en platonsk ”himmelsk 
plats”, varpå en likaså platonsk ”meningsomvändning” kan få oss att 
tro att dessa idealiteter är verkligare, sannare och mer meningsfulla än 
vår egen oprecisa och inexakta vardagsvärld. Referensen till platonis-
men visar att denna omvändnings rötter redan finns i den grekiska 
filosofin och i denna bemärkelse är glömskan om ursprunget del av 
filosofins eget ursprung.5 Här står hans filosofi i ett produktivt spän-
ningsförhållande till Heidegger, för vilken ”varaglömskan” och ”un-
dandragandet” av varat är centrala teman från 1920-talet och framåt, 
och också bildar utgångspunkten för hans senare diskussion av tekni-
kens väsen. Heidegger vidareutvecklar här flera teman från Husserls 
sena filosofi, men med resultat som ibland kan te sig diametralt mot-
satta, såväl vad gäller diagnosen av moderniteten och vårt historiska 
nu som vad gäller synen på det grekiska ursprungets roll – jag återvän-
der till detta i min avslutande del.

Att krisen för Husserl på ett grundläggande plan är uttryck för en 
inre väsensmöjlighet hos förnuftet självt innebär alltså att den inte 
bara är något negativt, utan lika mycket det som tvingar fenomeno-
login att förverkliga sin egen yttersta möjlighet, nämligen att förbinda 
en transcendental analys av kunskapens grund med ett medvetande-
görande av historiens mening. Fenomenologin måste förmå analysera 
denna dubbelhet i historien, det vill säga dess tendens att låta de ack-
umulerade teoretiska förvärven sedimenteras och sjunka ned till 
 mekaniskt hanterade och rent tekniska moment, samtidigt som denna 
ackumulation, med dess ofrånkomliga passivitet och fördunkling, 
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också är en förutsättning för att historien ska vara en förnuftets historia, 
en kontinuerlig väg mot en horisont och inte bara en ansamling av 
empiriska händelser. Det är först då filosoferna axlar sitt ansvar, inte 
i egenskap av handhavare och väktare av en disciplin med sina egna 
esoteriska problem utan som ”mänsklighetens funktionärer”, som de 
förverkligar förnuftets högsta möjlighet. Denna förening av teori och 
praxis återupprättar enheten i en djupare förstådd theoria, som för-
visso inte är densamma som vid ett visst historiskt ögonblick fram-
trädde i Grekland, utan förverkligar det som endast överantvardades 
till oss som löfte och möjlighet av ett Grekland som också är vår egen 
konstruktion.

Att den lösning på krisen som ska förmå återupprätta bandet mel-
lan livsvärlden och vetenskapens rationalitet samtidigt kallar på en 
historisk analys av ett särskilt slag alstrar en latent spänning i Husserls 
projekt. För vissa av hans efterföljare har analyserna av livsvärlden och 
historien ställt frågan om den transcendentala filosofin överhuvudtaget 
kan upprätthållas,6 det vill säga huruvida återgången till en konstitu-
erande subjektivitet är möjlig om vi samtidigt ska göra reda för veten-
skapernas historicitet, deras rötter i en kultur och en miljö, vilka i sin 
tur grundas i en förkulturell värld, ytterst till och med i en jord, som 
den yttersta av alla fakticiteter.7 När Husserl i en av bilagorna till 
Krisis inleder med ett retoriskt utrop: ”Filosofi som vetenskap, som all-
varlig, sträng, ja apodiktisk sträng vetenskap – drömmen är över”,8 har 
detta ibland tolkats som ett övergivande av den transcendentala 
grundläggningen till förmån för en empirisk kulturalism, vilket skulle 
ställa analysen av livsvärldens och/eller historiens fundamentala roll i 
motsats till hans tidigare cartesianskt eller kantianskt influerade sub-
jektfilosofi. Faktum är emellertid att Husserl i denna passage citerar 
en tänkt kontrahent, mot vilken han ställer sin egen vision av ”besin-
nande” i form av en ”återknytande fråga” (Rückfrage) som gäller den 
teleologiska meningen hos såväl historien som jaget. Det program han 
lanserat ett kvarts sekel tidigare i sin uppsats i Logos 1911, ”Filosofin 
som sträng vetenskap”,9 där polemiken mot olika typer av världs-
åskådningsfilosofier med deras relativistiska implikationer var en viktig 
del (Wilhelm Dilthey torde ha varit huvudmålet, även om Husserl 
senare förnekade det), står fast även i Krisis. Snarare kunde vi säga att 
strängheten måste tänkas på ett utvidgat sätt, så att den nu också 
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innefattar filosofins egen historicitet och livsvärlden, och rekonstruerar 
bägge på basis av en utvidgad transcendentalfilosofi.

Den kris Husserl ser i de europeiska vetenskaperna kan alltså inga-
lunda lösas genom att vetenskaperna förkastas, än mindre genom att 
filosofin ger upp sina anspråk på prioritet, utan endast genom att vi 
analyserar krisens grund i förhållandet mellan vetenskaperna och livs-
världen, och i det sätt på vilket detta förhållande transformerats his-
toriskt, vilket snarare tvingar fram en fördjupad idé om filosofisk 
grundläggning. För vårt tema här innebär detta att Husserls perspek-
tiv på tekniken är ett transcendentalfilosofiskt imperativ, det vill säga 
kravet att filosofin ska genomföra en reflexion över förnuftet som 
grund till alla möjliga tekniska applikationer, en grund som ingalunda 
kan uttömmas eller ens i sin substans förändras av någon specifik ve-
tenskap eller applikation. Det ”ansvar” (Verantwortlichkeit) som till-
skrivs filosofin har förvisso en praktisk-etisk dimension,10 men detta 
är en etik som inte består i specifika moraliska normsystem eller 
 värden, utan ytterst smälter samman med värdet hos förnuftet som 
sådant, hos det rena teoretiska skådandet, theoria.

2. Andens kris och Europas idé

Filosofins ansvar inför den förnuftets kris varigenom vetenskaperna 
förlorat sin vägledande roll består alltså i att fördjupa den transcen-
dentala filosofin. Men varför gäller denna kris de europeiska vetenska-
perna? Är inte den universella vetenskap som Husserl eftersträvar per 
definition obunden av tid och plats, så att varje partikularisering inte 
bara vore ett symptom på krisen, utan också skulle förvärra den?

Framträdandet av detta motiv har både inre och yttre grunder, vilka 
inte alltid är lätta att skilja åt, och den universalism som Husserl före-
språkar är en högst betingad sådan. När han säger att fenomenologins 
program innebär att återupprätta ”Västerlandets andliga enhet”, ”ge-
stalt” eller ”eidos” som ett historisk-teleologiskt projekt baserat på 
vetenskapens universella rationalitet, så sker detta å ena sidan i mot-
sats till alla bestämningar som skulle baseras på geografiska, politiska 
eller etniska tillfälligheter. Men å andra sidan är Husserls konkreta 
framställningar ingalunda fria från en omisskännlig eurocentrisk 
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chauvinism som inte kan bortförklaras som endast eftergifter för en 
tidsbunden retorik.11 Dessa två motiv tycks ofrånkomligen samman-
flätade: om vändningen till historien å ena sidan ingalunda innebär 
något avsked till rationalismen eller ett fall ned i en empirisk kultur-
relativism och om Husserls rekonstruktion av vetenskapens historia 
syftar till att ge rationaliteten en historisk tradition som samtidigt är 
rationell, så införlivar den samtidigt flera konventionella element från 
ett tänkande om Europa som också handlar om etisk-politisk hege-
moni och överhöghet.

Att sådana frågor om historiens – och än mer den europeiska his-
toriens – mening, om hur den kan räddas från ett hotande sönderfall 
och om det existentiella avgörande som leder till rationaliteten som 
kall, upptar Husserl i Krisis har förvisso att göra med verkets tillkomst-
historia, men de har inte bara en anekdotisk karaktär utan griper också 
in i dess substans. Som jude fick Husserl uppleva dagliga trakasserier 
som så småningom fick en direkt juridisk sanktion i Nürnberglagarna 
1935,12 och han umgicks med planer på att lämna Tyskland för Prag, 
och rentav att överge Europa för USA, men säger till sist nej till en 
professur vid University of Southern California i Los Angeles, och 
efter inmarschen i Tjeckoslovakien skriver han att den ”tjeckiska 
drömmen är slut”.13 1935 förbjuds han att undervisa och två år senare 
får han inte tillstånd att besöka den internationella filosofikongressen 
i Paris, vilken de nationalsocialistiska myndigheterna med rätta miss-
tänkte skulle kunna förvandlas till en hyllning till fenomenologins 
judiske grundare.14 

Till detta kommer också en serie kollegiala besvikelser, vilka utan 
tvekan måste ha upplevts som förräderier, först och främst det till-
tagande avståndet mellan honom och Heidegger alltsedan Vara och tid 
1927 och grälet kring artikeln ”Fenomenologi” i Encyclopaedia Britannica 
1927–1928, en distans som hade strikt filosofiska skäl men i och med 
Heideggers rektorstal 1933 fick en ofrånkomlig politisk och personlig 
dimension. Mindre känd men för Husserl säkerligen lika smärtsam var 
konflikten med Oskar Becker, som var medredaktör för Jahrbuch für 
Philosophie und phänomenologische Forschung och hade specialiserat sig på 
matematik och fysik, med en habilitationsskrift från 1922 handledd av 
Husserl.15 Husserl fäste stora förhoppningar vid Becker och tillsam-
mans med matematikern Hermann Weyl diskuterade han möjligheten 
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att via Beckers arbeten kunna analysera relativitetsteorin på ett feno-
menologiskt sätt.16 År 1933 går Becker med i den pro-nazistiska uni-
versitetsorganisationen KADH (Kulturpolitische Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Hochschullehrer). Om Heideggers relation till nazismen har 
förblivit en stridsfråga, finns ingen tvekan gällande Becker: hans parti-
tagande är otvetydigt och varaktigt, och under kriget skulle han också 
komma att publicera en serie texter med explicit antisemitiskt inne-
håll.17

Betonandet av filosofens ansvar för mänskligheten, men också den 
känsla av tilltagande desperation som kännetecknar Husserls diagnos 
av samtiden, är utan tvekan en reaktion på denna allt mer prekära 
situation, även om vissa antydningar också finns i tidigare publikatio-
ner från början av 1920-talet.18 Ämnets laddning framkommer i de 
föredrag som Husserl inbjöds att hålla i Prag i november 1935, på in-
bjudan av Cercle philosophique de Prague pour les recherches sur l’entendement 
humain, och som utgör den direkta startpunkten för Krisis. Bland åhö-
rarna fanns bland andra Roman Jakobson, Jan Patočka och Alfred 
Schütz (som senare skulle bli en av dem som överförde Husserls idéer 
till USA), och föredragen gjorde ett djupt intryck, inte minst på grund 
av deras emotionella intensitet och känslan av att den europeiska kul-
turen stod inför ett historiskt avgörande.19 

Dessa texter växer sedan samman med hans tidigare föredrag i Wien 
i maj samma år om ”Den europeiska mänsklighetens kris och filoso-
fin”, och de rekapituleras i inledningen till Krisis. Det är framför allt i 
Wienföredraget som Husserl utvecklar sin skiss av den europeiska 
mänsklighetens historiefilosofiska idé eller teleologiska mening, och 
här finner vi hans mest explicita utsagor om filosofins konkreta histo-
risk-politiska roll. Hans syfte är först att frigöra den filosofiska tanken 
från alla former av naturalism som skulle förankra den i något direkt 
materiellt hos människan som art eller i hennes fysiska miljö. Grek-
lands natur, hävdar Husserl, var inte det moderna naturvetenskapliga 
naturbegreppet, utan det som för dem gällde som natur, deras ”om-
värld” (Umwelt) eller ”världsföreställning” (Weltvorstellung) med 
gudar och demoner. Omvärlden måste därför fattas som ett principi-
ellt andligt begrepp: den är en skapelse inom oss och vårt historiska liv 
och kan bara förklaras på denna grund. Även naturvetenskapen är en 
sådan andlig skapelse, vilket för Husserl innebär att det vore motsä-
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gelsefullt att försöka förklara allt genom naturvetenskap. Men också 
de som sysslar med de humanistiska vetenskaperna har försummat att 
skapa en ren vetenskap om anden, och endast genom en sådan veten-
skap kan vi fatta det andliga Europas idé, gestalt eller eidos som en 
”medfödd teleologi” som står i ett intimt sammanhang med filosofins 
inbrytande i Grekland.20 

Denna gestalt har en ideal karaktär: idéns inbrott är öppningen för 
en ny mänsklighet som vill gestalta sin tillvaro i enlighet med förnufts-
idéer och oändliga uppgifter, det vill säga en universalism i vardande, 
som stegvis lösgör sig från sina geografiska ramar, och Europas gestalt 
borde därmed i dag bara på ett residualt sätt kunna benämnas via en 
plats. Samma variabilitet och öppenhet gäller emellertid inte ur-
sprunget: det universalistiska projektet behåller en referens till Grek-
land, som inte tycks kunna frigöra sig från en konkret geografisk refe-
rens, med alla dess historiska, etnografiska och idéhistoriska data. Det 
fanns förvisso ingen nödvändighet i att filosofin föddes i Grekland, 
någonstans, någon gång, hos en speciell individ, men då den en gång 
gjort det förblir detta ursprung konstitutivt för dess historia, som en 
fakticitet i hjärtat av förnuftsprojektet. Detta kan förvisso leda till helt 
olika slutsatser, som vi ska se längre fram i diskussionen av Husserls 
relation till Heidegger. För Husserl måste tänkandets ändlighet och 
fakticitet alltid ses i relation till det oändliga som en ideal pol, en ”än-
damålsidé” som han på rationalistiskt manér inte tvekar att ge namn 
som ”Gud” eller ”oändlig enteleki”. För Heidegger leder tänkandets 
ändlighet ytterst till ett avsked från själva begreppet filosofi och till en 
idé om ett förvandlat tänkande som inte längre vore en relation till det 
oändliga.21

För Husserl innebär Grekland en ny inställning till omvärlden. 
 Filosofin framträder som en ny kulturgestalt, en universell vetenskap 
om det varande i dess helhet som sedan förgrenar sig ut i de olika veten-
skaperna. Denna inställning tar först form hos enskilda individer, men 
griper sedan ut mot större gemenskaper: den grundar en släktskap mel-
lan de europeiska ”nationerna”22 och bildar basen för en fortlöpande 
omvandling av hela mänskligheten, den konstituerar ”intentionala 
oändligheter” som möjliggör en ny personlig livsstil och en öppen fram-
tid av nya generationer som bär idén vidare. Filosofiska och vetenskap-
liga teorier får därmed också en annan tidslighet än de vardagliga prak-
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tikerna, de utgör ett kontinuerligt växande material för frambringande 
av högre idealiteter, där varje resultat är endast ett temporärt mål som 
måste överskridas i riktning mot en oändlig arbetshorisont.

Också idén om sanning får här en annan roll än på det förvetenskap-
liga fältet och vi ställs hädanefter inför en obetingad sanning för vilken 
varje bekräftelse endast är relativ och ett närmevärde i förhållande till 
den oändliga horisonten. Ingen annan kulturgestalt före filosofin har 
inneburit detta, understryker Husserl, ingen har på detta sätt öppnat 
en tillgång till det oändliga. Alla andra motivationer, sociala, politiska, 
praktiska och mytiska, befinner sig inom en ändlig horisont, men i och 
med den grekiska filosofin dras allt in i den oändliggörande processen, 
som förvisso inte är fullbordad i och med grekerna, utan tar sitt andra 
väsentliga steg i och med den moderna vetenskapen hos Galilei och 
Descartes. Vetenskapens två steg, där det andra förverkligar det löfte 
som fanns implicit i det första, innebär på så sätt en revolution av hela 
kulturen och dess historicitet, och historien blir till historien om den 
ändliga mänsklighetens överskridande. Men samtidigt, och detta är 
vad som motiverar rekonstruktionen av förnuftets historia, har denna 
revolution nu – det vill säga ett nu som också, lika mycket, är en konse-
kvens av vetenskapens andra avgörande steg – frambringat motsatsen 
till vad den en gång utlovade, den har söndrat vårt vetande i olika 
skenbart autonoma och icke-kommunicerande sfärer, och detta av skäl 
som alltså inte bara är yttre, utan tillhör förnuftsprojektets egen kon-
stitution. Det krävs en reflexiv vändning inom vetenskapen som för-
mår gör reda för den inte bara som en uppsättning resultat, utan just 
som ett projekt med en inneboende ambivalens, vilken förvisso inte 
kan upphävas, men däremot begripas.

Husserl bestämning av denna reflexiva vetenskap som ska återge 
förnuftets membra disiecta deras förlorade enhet och vars yttersta för-
verkligande inte är något annat än den transcendentala fenomenolo-
gin själv, är förvisso något helt annat än den ”enhetsvetenskap” som 
den logiska positivismen hade lanserat i sitt manifest 1929, men den 
har också udden riktad mot nykantianismen. Den logiska positivis-
men spelar föga roll för Husserl, men nykantianerna förblev en mer 
närstående rival, vilket kan ses i debatten med Paul Natorp redan vid 
sekelskiftet och publikationen av Logiska undersökningar, och senare 
kring det första bandet av Ideen 1913, eller med Heinrich Rickert i 



31

föreläsningsserien från 1927, Natur und Geist.23 Husserl kan omöjligen 
acceptera det nykantianska kravet att vi måste utgå från naturveten-
skaperna som ett absolut faktum som filosofin ska underordna sig och 
i förhållande till vilket den skulle ha till uppgift att leverera en grund 
(och än mindre skulle han kunna acceptera Rudolf Carnaps idé att 
filosofin inte är något annat än vetenskapernas logiska syntax). Den 
nykantianska ”teorin om erfarenheten” är helt enkelt en filosofisk 
dubblering av den matematiska fysiken,24 vilket reducerar den till ett 
supplement vars värde Husserl ser som dubiöst. Teorins uppgift är för 
honom på ett sätt mer blygsam, men också mer radikal, nämligen att 
ge en fenomenologisk beskrivning av den sinnliga erfarenheten,25 
 vilken ligger före all vetenskap, helt enkelt för att ingen vetenskap – vare 
sig Newtons, Einsteins eller någon annans – kan vara identisk med 
förnuftet självt i hela dess omfattning. 

Ett av symptomen på den moderna krisen är just att vetenskaperna 
blivit till självständiga tekniker som inte längre ser något behov att re-
latera tillbaka till åskådningen. Vetenskap är inte ”konst”, understryker 
Husserl i många passager i Krisis, den är inte ett ”konstgrepp” eller 
något ”artificiellt” – den matematiska vetenskapen är förvisso en stor-
slagen ”prestation” (Leistung), men dess metoder saknar den yttersta 
klarhet som endast kan ges genom en filosofisk reflexion över deras 
ursprung, och därmed över ursprunget till alla härledda tekniker. Ve-
tenskapen töms på mening då den blir en konstfull teknik, technē, och 
ska tvärtom förstås som kunskap, epistēmē, i den mening som Ari-
stoteles hävdar i inledningen till den fjärde boken av sin Metafysik: en 
”kunskap som betraktar det varande såsom varande och allt som hör till 
det i kraft av det självt” (1003a 21). Husserls vetenskap syftar därför inte 
primärt till praktisk nytta eller instrumentellt behärskande av naturen, 
vilket varit en bärande tanke från Bacon till Descartes och vidare, utan 
är i grunden ett vetande om det varande som sådant.

3. Idealisering och teknisering

1936 publiceras den första versionen av Krisis, en text i två delar i tid-
skriften Philosophia i Belgrad, med den titel som verket har i dag. Ett 
tredje avsnitt som skulle ha levererats till tidskriften blir inte klart, 
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men Husserl tycks ha föreställt sig ett större verk i fem delar som han 
arbetar på till sjukdomen tar över i augusti 1937.26 Den betydligt mer 
omfattande text vi i dag känner som Krisis publiceras först 1954 som 
band VI i Husserliana. Utgivaren Walter Biemel återger hela texten 
från Philosophia, ett manuskript till den tredje delen och ett omfat-
tande ytterligare textmaterial bestående av tre fristående och relativt 
avslutade avhandlingar, tillsammans med tjugonio bilagor som utgörs 
av forskningsmanuskript i olika stadier av fullbordan.27 

I sin nuvarande form består texten (förutom alla de tillfogade bila-
gorna) av tre huvuddelar av tämligen olika längd: ”Vetenskapernas 
kris som uttryck för den europeiska mänsklighetens radikala livskris” 
(§ 1–7), som återger föredragen från Prag och tangerar samma tema 
som Wienföredraget; ”Förklaring av ursprunget till den moderna 
motsatsen mellan den fysikaliska objektivismen och den transcenden-
tala subjektivismen” (§ 8–27); och ”Klargörande av det transcenden-
tala problemet i förhållande till psykologins funktion” (§ 28–73), 
alltså den tredje del som endast fanns i manus 1936, och i sin tur består 
av två delar, varav den första ska leda oss till den transcendentala fe-
nomenologin via livsvärlden (§ 28–55), den andra via psykologin (§ 
56–72, med § 73 som en av Biemel infogad tentativ slutsats). Krisis är 
ett i alla bemärkelser ofullbordat verk och vi vet inte hur den fjärde 
och femte delen – vilka bland annat skulle ha fördjupat historiens pro-
blem – var tänkta att gestalta sig. I det följande ska jag endast kom-
mentera vissa partier som är relevanta för vårt tema här.

I avsnitt II, framför allt i den långa § 9 som närmast har karaktär 
av en självständig avhandling, finner vi substansen i Husserls analys 
av den moderna vetenskapen, som han leder tillbaka till Galileis och 
Descartes transformation av det grekiska arvet. Här utvecklas tre hu-
vudsakliga motiv, vilka har en lång förhistoria i Husserls egen utveck-
ling och leder tillbaka till tiden för hans första arbete om aritmetikens 
filosofi,28 men som nu formuleras såväl systematiskt som i termer av 
en historisk genes: 1) uppkomsten av den matematisk-geometriska 
idealiseringen och kravet på att återföra den till dess bas i det upp-
levda rummet; 2) uppkomsten av den matematiserade tolkningen av 
sekundära kvaliteter, som också de måste återföras till en analys av 
varseblivningen; och 3) kontrasten mellan det vardagliga tänkandets 
induktioner och en kalkyl som lösgjort sig från åskådningen och byg-
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ger på blotta tecken, vilket också är det avsnitt där Husserl, åtmins-
tone parentetiskt, utvecklar sina idéer om tekniken.

Den föregående korta § 8, som inleder bokens andra avsnitt, beskri-
ver den nya idé som bryter fram med Galilei och Descartes i termer av 
en skillnad mellan den grekiska vetenskapens fragmentariska begyn-
nelser och de oändliga uppgifter som ställdes i och med det moderna 
genombrottet, framför allt inom matematiken, som därigenom erhöll 
en principiellt ny ”stil”. Redan de antika hade förvisso idealiserat talen 
och de geometriska figurerna, noterar Husserl, och de hade skapat en 
idé om bevisföring, vilket utmynnade i den deduktiva teori baserad på 
axiom och obetingade sanningar som vi finner hos Euklides. Men 
 grekerna kände endast ett stängt och ändligt a priori (till vilket Husserl 
också räknar syllogistiken) och de nådde inte fram till den oändliga 
uppgiften, som för oss moderna är knuten till det geometriska rummet 
och till en sluten koherent teori som tillåter deduktiva konstruktioner 
av alla figurer, på så sätt att allt som existerar i detta rum är entydigt 
bestämt i förväg. Avsaknaden av denna idé hos grekerna visar sig också 
i att de inte kunde konstruera en formell matematik: algebra och ana-
lytisk geometri inte bara uppträder vid den moderna tidens begynnelse, 
utan är ett av dess fundamentala uttryck.

Det nya är denna rationella oändliga totalitet av vara i korrelation 
till en rationell och universell vetenskap som kan behandla alla objekt 
i deras fulla i-sig-varo. Idén om en vetenskap som kan beskriva allt tar 
form: den matematiska naturvetenskapen, Galileis vetenskap, som 
också förändrar själva idén om filosofi. I platonismen, fortsätter Hus-
serl i § 9, hade det verkliga delaktighet (methexis) i det ideala, men i 
den moderna vetenskapen idealiseras naturen själv och blir till sist till 
en abstrakt matematisk mångfald. Denna ideala konstruktion över-
skrider alla våra privata och subjektiva “varagiltigheter” (Seins-
geltungen), och den sanna naturen framträder för Galilei som den 
rena geometrin, den rena rumtidsformens matematik, som för honom 
var något ”uppenbart”. Men Galilei är likväl ännu inte helt och fullt 
modern, han uppfattade inte de ”självklarheter” som organiserar vår 
matematiska fysik och rör sig ännu inte med en symbolik som kopplat 
loss från åskådningen. Här står vi på gränsen till det genombrott i 
vilket den värld konstrueras som den moderna vetenskapen antar för 
given, och Husserls uppgift blir att rekonstruera de väsentliga momenten 
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i denna konstruktion, först och främst genom att ta ett steg tillbaka 
från den rena geometri som redan fanns som en tradition för Galilei, 
tillsammans med sin möjlighet att appliceras på vardagsvärlden. Att se 
hur Galilei placerar sig i denna tradition, radikaliserar den som en 
tankens frihet, men samtidigt intensifierar den förlust av världens 
konkretion som den medför, är den dubbla uppgiften. 

I den intuitivt uppfattade världen, hävdar Husserl, ser vi kroppar, 
men ingalunda geometrins ideala kroppar. Vi kan förvisso variera 
dessa sinnliga ting i fantasin, men detta ger bara andra sinnliga ting 
och vi erhåller det mer eller minde räta, släta, cirkulära och så vidare. 
Geometrin kan alltså inte baseras på fantasi, eftersom vi i den förblir 
bundna till de sinnliga tingen, vilka fluktuerar inom det blott ”typis-
ka”, det ungefärliga, mer eller mindre perfekta, vilket kan tillfreds-
ställa praktiska intressen men inte ett djupare teoretiskt behov. 

Samtidigt noterar Husserl att det är just praktiken och teknikens 
framsteg som leder till nya krav på perfektion och till en öppen hori-
sont av tänkbara förbättringar. Mätkonsten utvecklas först på ett in-
tuitivt sätt i relation till omvärlden och tar sin utgångspunkt i dess 
flytande former, vilka övergår i varandra i ett kontinuum. Dessa for-
mer är därför inte fullt intersubjektivt kommunicerbara, vilket skulle 
kräva att begrepp och namn för relationer och storheter formuleras. 
Mätkonsten skapar för detta syfte till att börja med standardformer på 
ett empiriskt sätt, till exempel i lantmäterikonsten (som ju också är 
geo-metri rent etymologiskt sett). Denna praxis, vars första steg tas i den 
grekiska geometrins gryning, idealiseras sedan till ett rent teoretiskt 
intresse för vilket typerna blir till gränsgestalter (Limesgestalten) eller 
invarianta poler, och om vi inriktar oss mot dem blir vi geometriker 
eller mer generellt matematiker.29 Det är denna ideala praxis av ”rent 
tänkande” som nu har blivit till redskap tillgängliga för alla, också i en 
teknisk-praktisk mening, och de utgör dels ett fält av ideala objekt som 
kan studeras för sig oberoende av sin uppkomst, men också en värld av 
instrument. Vi behöver inte erinra oss deras ursprungliga mening för 
att använda dem och på samma sätt som andra modeller kan de hante-
ras både teoretiskt och praktiskt utan att vi återskapar deras ursprung-
liga mening. De ursprungliga betydelserna blir därmed sedimenterade 
i ett förkroppsligande som öppnar för såväl tradering som teknisering, 
vilket är två sidor av samma process. 
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För Galilei var denna geometri redan given som en tradition, den 
var en självklarhet vars mening och ursprung inte behövde efterfrågas, 
lika lite som dess praktiska användbarhet, och Husserl kan därför säga 
att en viss apriorisk naivitet vägleder Galileis första steg inom den nya 
fysik som övervinner de subjektiva tolkningarna av den empiriskt 
åskådade världen.

Men här finns också ett andra problem. Den galileiske matematiken 
sysslar med abstrakta former i rumtiden, ideala gränsgestalter, medan 
den empiriska åskådningen ger oss egenskaper hos en materia, en sinn-
lig ”fullhet” (Fülle)30 med sina graderingar och specifika sinneskvalite-
ter – som färg, ljud, lukt och så vidare – vilka förefaller göra motstånd 
mot vetenskapen. Men om vi skulle begränsa oss till det allmänna vore 
ingen vetenskap möjlig, den måste tillåta oss att konstruera världen i 
alla dess detaljer och sedan att verifiera dessa konstruktioner, inte bara 
vad gäller de allmänna dragen i en generell kausalitet, utan också vad 
gäller den konkreta världen i alla dess aspekter. De sinnliga fullheterna 
i sina graderingar tycks emellertid inte kunna direkt behandlas på sam-
ma sätt som formerna – det finns inget exakt mått på grader av hårdhet, 
kyla, ljus, mörker – och vi kan inte isolera dem via en universell ab-
straktion på samma sätt som gestalter. Detta först och främst för att de 
inte kan relateras till en ideal pol på samma sätt om den raka linjen 
eller den släta ytan – det finns ingen ideal blåhet, ingen ideal doft av 
rosor, för vilka de empiriska färgerna och dofterna vore närmevärden. 
Men ändå är såväl de ideala formerna som de sinnliga fullheterna sätt 
på vilka en enda objektiv värld framträder och vi måste alltså genom-
föra en indirekt matematisering (Mitmathematisierung) av det som 
motstår den direkta matematiseringen. Detta är Galileis andra skickel-
sedigra operation, inom vilken stora delar av det direkt erfarbara blir 
till sekundära kvaliteter som ska reduceras, tecken för en bakomliggan-
de ordning, och den omedelbara åskådningen blir till något som ska 
överskridas i egenskap av något blott skenbart och missvisande.

Den indirekta matematiseringen möjliggörs genom att de sinnliga 
fullheterna på ett ordnat sätt korreleras till ideala former, vilka i sin tur 
möjliggör exakta mått. Den underliggande hypotesen är att ideala for-
mer har faktiska fullheter och omvänt, och att de bara kan skiljas åt 
genom abstraktion – vilket till en början kunde förefalla som en fantas-
tisk idé, noterar Husserl, men om vi betraktar mätkonstens och geome-
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trins utveckling ser vi hur naturlig den blivit. Att geometrin, som fram-
trätt genom idealisering, utan vidare kan användas på den sinnliga värl-
den har för oss blivit till en självklarhet, och på samma sätt måste den 
galileiska vetenskapsmannen kunna visa att det som upplevs som färger, 
toner och så vidare i den förvetenskapliga världen motsvaras av rena 
händelser i formvärlden (färgvibrationer, tonvibrationer), så att de sinn-
liga kvaliteternas nivå alltid kan ges ett matematiskt index. Redan anti-
ken uppfann sådana korrelationer, till exempel i den pytagoreiska sko-
lans analyser av beroendet mellan strängars längd och toner, även om 
de inte kom att generaliseras på samma sätt som i renässansen, där ma-
tematiken inte bara blir till en genuin objektiv kunskap utan också 
kopplas till en teknik, vilket förbinder den universella matematisering-
en med den moderna filosofin också på den praktiska nivån.

Detta är en process med två sidor: den rena matematiken blir kon-
kret applicerbar och den sinnliga fullheten idealiseras i och med en 
”substruktion” (Substruktion), varigenom extensiva och intensiva 
oändligheter (storlekar och grader), oändligt delbara kontinua som 
inte kan åskådas, ”skjuts in under” de sinnliga fenomenen (Husserl 
talar om en ”Unterschiebung”, vilket också har konnotationer av list 
och bedräglighet).31 Detta är den ”universella induktivitet” som väg-
leder Galilei i alla hans praktiska försök att beräkna hastigheter, ac-
celerationer och mängder av andra fenomen som tidigare undflytt 
matematiseringen. 

Hur de konkreta korrelationerna mellan former och fullheter ser ut 
är en praktisk fråga och de upptäcks genom en blandning av instinkt 
och metod. Också här, liksom i den grekiska begynnelsen, spelar de 
tekniska instrumenten en väsentlig roll. För Husserl är de emellertid alla 
orienterade mot formler, vilka först är empiriska och inexakta, men som 
sådana alltid pekar hän mot perfektion som horisont, som ett gränsnär-
mande mot den matematiska idealiteten. Metoden gäller inte just den-
na kropp, det individuella faktumet är ett exempel och naturlagen blir 
en formel som subsumerar de enskilda fallen. Men att idén är en hypo-
tes och den följande vetenskapen en verifikation som måste förbli oänd-
lig är för Husserl inte ett problem, till skillnad från i den logiska positi-
vismens debatter om verifikationens status, utan utgör tvärtom natur-
vetenskapens själva signum. Vi närmar oss mer och mer en korrekt fö-
reställning om den sanna naturen, men vi gör detta bara genom en 
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oändlighet av teorier som korrigerar varandra, vilket ger vetenskapens 
projekt dess grundläggande tidsliga karaktär av öppen framtid.

Formeln tillåter att vi föregriper de empiriska åskådningarna, vilket 
är vad som gör matematiken till en praxis och teknik, men däri har 
den också en karaktär av konstmässighet som medför en ”tömning” 
(Entleerung), ett ”främmandegörande” (Verfremdung) eller ”me-
ningsförytterligande” (Sinnesveräusserlichung) som åtföljer algebrai-
seringen. Å ena sidan är detta en enorm utvidgning av möjligheter 
som frigör matematiken från åskådlig aktualitet i och med att rums-
tidsliga former kan formaliseras, vilket ligger till grund för aritmeti-
seringen av geometrin; å andra sidan leder det till en förlust av geo-
metrins mening, där det originärt givna omvandlas till numeriska 
konfigurationer och algebraiska strukturer, och den ursprungliga geo-
metriska innebörden sjunker undan. Man tänker förvisso i kalkylen, 
man gör upptäckter, men de har fått en förskjuten symbolisk mening. 
Ur detta kan så småningom den rena analysen framträda som en upp-
sättning strikt logiska relationer. 

Denna tömningsprocess, vilken är konsekvensen av det tredje steg 
som Galilei tar, fortsätter sedan på ett oreflekterat sätt och till sist le-
der den till en universell formalisering, en teori om mångfalder eller 
en logistik, vilka inte längre behöver ställa frågan om det matematiska 
fältets mening. Aritmetiken förvandlas till en teknik i vilken man kan 
undvara det åskådliga innehållet och man opererar med tecken enligt 
regler, som i schack (ett exempel, som Husserl inte nämner här, kunde 
vara Leibniz, som ibland hävdade att hela matematiken inte är något 
annat än ett spel med tecken, ”un jeu des caractères”)32 i vilket den 
ursprungliga tanke som gav mening åt processen fördunklas. Denna 
formalisering är förvisso fullständigt legitim, till och med nödvändig 
– den ger vetenskapen dess ovedersägliga ”prosperity”, säger Husserl i 
inledningen (§ 2), också dess tankeekonomi och enkelhet. I filosofens 
perspektiv gäller emellertid något annat och att kalkylen mycket väl 
kan fungera och ge resultat trots att den insikt på vilken den vilar gått 
förlorad är det som leder till filosofins egentliga meningsfråga: 

Matematiken blir därmed, då den utbildar sin metod på ett artificiellt 
[kunstmässig] sätt, liksom aritmetiken av sig själv inbegripen i en för-
vandling genom vilken den helt blir till en konst; nämligen till den 
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blotta konsten att genom en räkneteknik enligt tekniska regler erhålla 
resultat, vars egentliga sanna mening kan erhållas i ett tänkande som 
riktas mot dess teman själva, och är ett verkligt utövat sakligt och in-
siktsfullt tänkande. (§ 9 g, 46) 

Formlerna står i centrum för vetenskapen, även den som gör experi-
ment är orienterad mot ideala poler och alla upptäckter, säger Husserl, 
är egentligen upptäckter i formlernas värld. De är idealiteter, men 
också symboliska begrepp, och denna karaktär tilltar i och med proces-
sen av teknisering, som visar att metoden har en väsentlig tendens till 
mekanisering och förytligande, och att hela det vetenskapliga arbetet 
sker inom en stegvis förändrad meningshorisont. Skillnaden mellan 
technē och vetenskap (epistēmē) försvinner, och snart är också Gali-
leis genombrott ett sedimenterat minne vars principiella möjlighet 
inte längre är föremål för frågor.

I den galileiska vetenskapen kommer därmed den idealiserade värl-
den att steg för steg överta livsvärldens roll som referenspunkt, även 
om den senare är den enda som vi någonsin kan varsebli på ett naturligt 
och intuitivt sätt. Som vi sett var Galilei redan själv en arvtagare till en 
tradition som tömts på mening – till och med den antika geometrin var 
redan omvandlad till technē och avskuren från det intuitiva ursprung-
et. Det var ett ödesdigert förbiseende, säger Husserl, att Galilei inte 
frågade tillbaka efter detta ursprung: bara därigenom kunde geometrin 
förefalla självklar och uppenbar, och den konkret varseblivna och den 
idealiserade naturen kunde byta plats så att förhållandet mellan veten-
skap och livsvärld kastades om. Icke desto mindre förblir livsvärlden, 
den värld vi lever i på ett lekamligt sätt, all teoris fundament, och i 
egenskap av källa till alla idealiseringar kan den inte påverkas av dem. 
På denna nivå verkar Husserl också utesluta teknikens inverkan och 
därmed också bortse från det sedimenterade skiktet av praktiker och 
teknologier som ger livsvärlden en irreducibel empirisk-historisk di-
mension. Tekniken, säger han, är på samma sätt som Galileis fysik 
inget annat än en förutsägelse utsträckt till oändlighet och i denna 
bemärkelse är den ett moment i livets universella form, en vardaglig 
induktion, eller ett före-havande eller för-menande (Vorhabe) i vilket 
vi alltid ser mer än det direkt givna, om än inte på samma metodiska 
sätt som i vetenskapen. 
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I vetenskapen insveps livsvärlden i en ”klädnad av idéer ” (Ideenkleid) 
och vi kommer att uppfatta metoden som det sanna varat. Men även om 
vi kan begagna oss av vetenskapen som en maskin eller svart låda vars 
inre vi inte behöver bekymra oss om, leder detta i sista hand till en oänd-
lig regress. Det tekniska förytligandet måste någonstans finna sin rot i en 
meningsgivande akt, i en åskådlig evidens, vilket för Husserl är ett apri-
oriskt krav. Galilei är i denna bemärkelse på en gång ett geni som ”upp-
täcker” och ”täcker över”, på en gång ”entdeckend” och ”verdeckend”.
Han upptäcker de exakta naturlagarna, själva idén om en naturlag, sam-
tidigt som han täcker över den idealisering och konstruktion som denna 
upptäckt förutsätter. För Husserl kan naturvetenskaperna bara behålla 
sin sanna mening om vetenskapsmannen förmår rikta sin fråga tillbaka 
till meningsursprunget, det vill säga såväl till den historiska meningen 
hos deras urstiftande (arvet från oändlighetens inbrott i Grekland) som 
till deras förhållande till en förvetenskaplig livsvärld. 

4. Tekniken och livsvärlden: Husserl och Heidegger

Hur ska vi då förstå denna livsvärld, som införs som en kontrast till 
den galileiska vetenskapens idealiserade värld? Begreppet dyker upp 
tidigare i Husserls texter, men det är först i Krisis vi får något som 
liknar en systematisk framställning.33 Det förefaller emellertid spela 
flera roller och det har blivit gängse att skilja på två innebörder, å ena 
sidan ett ontologiskt livsvärldsbegrepp, å andra sidan ett transcenden-
talt.34 Men som vi ska se förefaller frågan om teknikens roll lika diffus i 
båda, inte minst vad gäller dess roll som förmedling mellan den empi-
riska och transcendentala dimensionen, vilket också har avgörande 
konsekvenser för Husserls idé om historien.

Det ontologiska livsvärldsbegreppet refererar i princip till den för-
vetenskapliga världen, vilken Husserl som vi sett oftast uppfattar på 
ett ahistoriskt sätt. Syftet med det ontologiska begreppet är att visa 
hur denna värld orienteras kring invarianta morfologisk strukturer, 
vilka ytterst leder till en universell världsform. Det runda och det slä-
ta är vaga essenser som vetenskapen sedan kan utveckla till ideala 
poler med geometrin som huvudexempel. Vi kan inte dra en fullkom-
ligt rät linje, men geometrin skapar ett sådant idealt objekt, som skil-
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jer sig från morfologin hos den vaga essensen. Livsvärlden är i denna 
bemärkelse ingalunda kaotisk och vetenskapens gränsgestalter extra-
polerar och förlänger de essenser som redan formas där, men alltid så 
att de vilar på en grund som förblir oberörd.

Det transcendentala livsvärldsbegreppet pekar å andra sidan på att 
både den förvetenskapliga livsvärlden och vetenskapens ideala objekt 
måste tänkas som konstituerade av den transcendentala subjektiviteten. 
Om det ontologiska begreppet i viss mening är naivt och förutsätter 
världen som given, så gäller undersökningen av det transcendentala be-
greppet hur den första världen konstitueras. Bara i denna bemärkelse 
kan också Krisis fortfarande ha undertiteln ”en introduktion till den 
transcendentala fenomenologin”, det vill säga en inledning som via en 
kritik av den naiva objektivismen, med alla dess tekniska avledningar 
och sediment, leder tillbaka till den transcendentala frågan.

I det transcendentala begreppet har tekniken ingen plats, i det onto-
logiska bara en härledd sådan, först som en praktisk förlängning av li-
vets naturliga induktivitet, sedan som bärare av det meningens föryt-
terligande som redan skett i och med substruktionen av oändligheter. 
De tekniska objekten är till en början naturliga extensioner, till exempel 
redskap för mätkonst vid tiden för geometrins födelse, men såsom ma-
terialiseringar av den galileiska vetenskapen, eller mer precist av veten-
skapen i dess förytterligade och meningstomma form, blir de till en ren 
instrumentalitet, och i denna bemärkelse är de något som analysen av 
livsvärlden, såväl i dess ontologiska som dess transcendentala form, 
måste reducera. 

Å andra sidan går det inte att bortse från att tekniken ständigt är i 
verket och att det är den som driver idealiseringsprocessen framåt. I 
egenskap av tankens yttre materialisering i instrument av allehanda slag, 
även sådana i vilka förnuftets operationer mekaniseras och den ursprung-
liga meningen går förlorad, måste tekniken först och främst a priori ha 
sin möjlighet föreskriven i detta förnuft självt, försåvitt den förlänger och 
idealiserar en praxis som redan finns i livsvärlden, och i denna bemär-
kelse är den del både av den transcendentala och den ontologiska nivån. 
Men därutöver spelar den också en roll i att frambringa de ideala objek-
ten själva, som vi såg i fallet med de praktiska och tekniska behov som 
redan i den grekiska geometrins förhistoria ledde fram till det brott med 
livsvärldens former, i vilket Galileis vetenskap sedan skulle installera sig. 
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Tekniken har i denna bemärkelse både en intermediär och konstitutiv 
status i Husserls analys: den utgör förbindelselänken mellan livsvärld 
och idealisering, en länk som Husserl strävar efter att reduceras till yttre 
och empiriska omständigheter, samtidigt som den finns närvarande i 
varje steg som den empiriska drivkraft som återvändandet till ursprung-
et alltid måste hänvisa till. Tekniken är därmed förbunden med det som 
i förnuftets historia inte bara är förnuft, utan lika mycket historia, och 
dessa två motiv befinner sig i ett spänningsfyllt förhållande.

Man kan på ett produktivt sätt kontrastera Husserls livsvärldsbe-
grepp mot den analys av tekniken som steg för steg utvecklas av Hei-
degger, från diskussionen av donet och det instrumentella i Vara och tid 
fram till de senare texterna från 1950-talet om teknikens väsen.35 I den 
första fasen utgår Heidegger från ett begrepp som vi också finner hos 
Husserl, ”omvärlden” (Umwelt), men vars syfte här är att avvärja idén 
att det vi möter i en ursprunglig fenomenologisk beskrivning av värl-
den skulle vara objekt för en teoretisk kontemplation eller en varsebliv-
ning. Det vi påträffar på denna nivå är för Heidegger inte ting som är 
förhanden (vorhanden), utan sådana som är tillhands (zuhanden) som 
don (Zeuge), och därmed hör till ett komplex av vardagliga referenser 
och hänvisningar. För att ett enskilt don ska kunna framträda i sin re-
lation till ett syfte, i sitt ”för-att” (Um-zu), måste emellertid helheten 
av dess relationer till andra don vara upplåten, och följaktligen kan det 
inte finnas något sådant som ett enskilt don, utan bara vad Heidegger 
kallar en donhelhet (Zeugganzheit). Och om vi följer detta komplex av 
hänvisningar når vi till sist fram till fenomenet värld, som i vanliga fall 
är något dolt och implicit eftersom tillvaron är utspridd i vardagens 
bestyr och deras specifika ”omsikt” (Umsicht). 

I denna totalitet inbegrips också naturen och när Heidegger till 
exempel diskuterar solens och andra naturfenomens roll som rikt-
ningsgivare understryker han att alla dessa fenomen är givna endast 
som en funktion av tillvarons egen rumslighet. Det kan synas överras-
kande – framför allt givet den reception av Heidegger som i huvudsak 
utgår från de senare texterna och deras kritik av den moderna tekniken 
– men är likväl helt korrekt att säga att Vara och tid erbjuder en instru-
mentell analys av tekniken, vilket inte minst visas av att naturen inte 
tillskrivs någon autonomi, utan bara får sin mening i förhållande till 
tillvarons projekt.36 
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Efter Vara och tid skulle Heidegger komma att orientera sig bort från 
den typ av transcendental grundläggningsfilosofi som fortfarande 
orienterar fundamentalontologin, och den så kallade ”vändningen” 
(die Kehre) som sker från 1930-talet och framåt innebär en ny förstå-
else av historien. Syftet är nu inte att lägga en ny grund, utan att se 
alla sådana försök som moment i varats egen historia, som överskrider 
alla enskilda filosofiska projekt. Att övervinna metafysiken innebär nu 
att närma sig det som i den förblivit dolt såsom det ”otänkta” (das 
Ungedachte), vilket också kommer att medföra en förvandlad syn på 
tekniken och naturen.

Denna omorientering sker emellertid inte i ett slag: viktiga steg på 
vägen är analyserna i Konstverkets ursprung av hur konstverket öppnar 
och uppställer en värld, som i sin tur måste förhålla sig till en försluten 
och bortvänd jord (som Heidegger nu identifierar med det grekiska 
fysis, som först genom den kristna metafysiken skulle bli till natura, 
och sedan till vår ”natur”); en hel serie texter från 1930-talet, där vi 
finner en kritik av ”sysslandet” eller det ”ivriga görandet” (Machen-
schaft) som uttryck för en samtid behärskad av teknologisk instru-
mentalitet; analysen av ”världsbildens tid” och dess grund i Descartes, 
det vill säga den moderna subjektfilosofin som den matematiska na-
turvetenskapens metafysiska fundament, där vi finner direkta paral-
leller till Husserls diskussioner, om än med andra resultat; och den nya 
läsningen av Platon och Nietzsche som de båda ändpunkterna på 
 metafysikens historia som en tilltagande nihilism. Vändningen bort 
från en filosofi om grund och fundament smälter allt mer samman 
med en kritisk analys av den teknologiska moderniteten. Många har 
här velat se en konservativ kulturkritik och en längtan tillbaka till en 
natur före den teknologiska objektiveringen, vilka Heidegger delar 
med stora delar av sin samtid – men samtidigt finns också ett filoso-
fiskt försök att frilägga ett djupare rotsystem som leder ända tillbaka 
till den grekiska filosofins begynnelse, inte i syfte att förkasta nuet, 
utan för att begripa dess karaktär av kris, där traditionens alla möjlig-
heter samlas i sin yttersta möjlighet. För att tydliggöra detta och eta-
blera en förbindelse till Husserls analys av krisen ska jag lämna alla 
mellanliggande steg därhän, och i stället gå direkt till den utläggning 
av teknikens väsen som tar form under 1950-talet, där analysen av 
krisen som allra tydligast utgör en kontrapunkt till Husserl. 
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I föredraget ”Frågan om tekniken” (1953)37 försöker Heidegger visa 
att detta väsen självt ingalunda kan förstås som något instrumentellt 
eller tekniskt. Teknikens väsen ligger inte det teknologiska, men inte 
heller, som Husserl föreställer sig, i att den matematiska fysiken tagit 
konkret form i instrument och apparater, utan i det sätt på vilket tek-
niken ”uppdagar” det som är till, hur den gör det varande tillgängligt 
för oss. Såväl det matematiska som det instrumentella är konsekvenser 
av teknikens väsen, inte omvänt. Därför, säger Heidegger, ska vi varken 
bejaka eller förkasta tekniken, men inte heller fatta den som neutral. 
Uppfattningen av den som ett instrument eller ett redskap för mänsk-
ligt handlande är otillräcklig (vilket kan ses som ett implicit avvisande 
av den tidigare instrumentella och funktionalistiska analysen av do-
net). Heidegger uppmanar oss nu att snarare försöka tänka tekniken 
som ”skick av vara” (Geschick des Seins), alltså som ett sätt på vilket 
metafysikens historiska utveckling för oss avtäcker horisonter för det 
som låter sig sägas och tänkas, horisonter som inte kan reduceras till 
ett blott mänskligt projekt eller utkast. Det är först i detta omfattande 
historiska perspektiv, menar Heidegger, som vi kan se att den moderna 
tekniken har sin rot i det grekiska technē, som i sig innefattar både vår 
moderna teknik och konst, och att de båda är avlägset besläktade for-
mer för ”avtäckande” (Entbergen) eller sanning, som Heidegger i en-
lighet med sin utläggning av den grekiska termen ”aletheia” fattar som 
en process av öppning och stängning, uppdagande och döljande.38 Den 
moderna tekniken, tänkt i sitt väsen, kan därför också sägas höra till 
sfären av sanning, det vill säga den process varigenom tingen och deras 
mening visas och blir tillgängliga för oss, men också försluts. Förutsätt-
ningen för denna process, varats eget givande och tillbakahållande av 
sig, vilket för Heidegger är innebörden i fysis, förblir dolt och otänkt, 
ett undandragande som når sin mest extrema form i den moderna 
epoken. Fördoldheten döljer sig själv, undandragandet drar sig självt 
undan, och den moderna världen ter sig som ett tillstånd där allt är 
eller måste göras närvarande, disponibelt och möjligt att hantera. För 
Heidegger kommer detta till uttryck i cybernetiken, som en teori om 
hur allt som är till ingår i ett kretslopp som måste styras och säkras 
genom mekanismer för återkoppling och som också slår igenom i synen 
på språket som ett system för att överföra information.

Den moderna tekniken innehåller därmed bara ett avlägset eko av 
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det första givandet och avtäckandet, och den blir allt mindre ett upp-
dagande som vilar i ett mottagande, vilket var fallet i det grekiska 
technē, som var ett sätt att lyssna till och motta fysis – mer ett ”låtande” 
(Lassen) än ett görande – och allt mer ett sätt att ”ställa” och ”be-
ställa” naturen som ”bestånd” (Bestand), vilket går bortom den tra-
derade motsatsställningen mellan subjekt och objekt. I en ofta citerad 
passage noterar Heidegger hur det moderna vattenkraftverket i Rhen 
inte låter floden framträda på samma sätt som den gamla träbron, el-
ler som Hölderlins hymn Der Rhein. Floden är nu inbyggd i kraftverket 
och utgör en del av det som kraftverket beställer som sitt ”bestånd”, 
det vill säga det ur vilket elektrisk energi kan utvinnas (vilket på sätt och 
vis var just den beskrivning av naturen som tidigare gavs i Vara och tid, 
där den har mening först och främst som del i människans utkast). 

Om vi tänker tekniken med utgångspunkt i skicket, så visar sig att 
människan ingalunda kan fattas som dess subjekt, lika lite som hon 
förfogar över sanningen – människan blir själv ställd på så sätt att hon 
hör in i beståndet, som ett av flera råmaterial. Tekniken kan därför inte 
reduceras till ett instrument för ett rent mänskligt agerande (subjek-
tets aktion och aktivitet), men ska inte heller tänkas som ett slags 
demonisk kraft bortom vår kontroll (som vore den självt ett subjekt 
av bortommänskligt slag), utan dess väsen ligger i att den drar in män-
niskan i sig, dels såsom beställare, dels som bestånd, i den samlande 
rörelse han kallar ”stället” (Ge-Stell), som är den nya form av uppda-
gande som råder i teknikens väsen. Stället är samlandet av alla de 
ställande operationer (föreställande inför ett subjekt, förvrängning 
[Enstellung], framställande som produktion, beställande, tillställande) 
som framträtt ur subjektets och viljans moderna metafysik i dess slut-
fas, och som föregrips i såväl Nietzsches idé om viljan till makt som i 
Marx filosofi om människan som det arbetande väsendet, men i grun-
den går bortom dessa föregångare och kallar på ett nytt tänkande.39

Trots denna filosofihistoriska logik, där allt samlas i en yttersta 
punkt som Heidegger ibland talar om som en ”eskatologi”, är hans 
tänkande om tekniken är inte en teknologisk determinism: såsom 
skick är stället vare sig helt beroende eller helt oberoende av männis-
kan, utan vad det fordrar av oss, är att vi ska upprätta en relation till 
det. Vi står på så sätt inför två möjligheter: antingen bara fullfölja 
beställandet eller också tänka genom skicket och inse att stället bara 
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är ett av flera sätt att uppdaga, och att uppdagandet behöver oss. Hei-
degger understryker att det varken handlar om att bejaka eller för-
kasta tekniken, utan om att tänka dess väsen och på så sätt vinna en 
fri relation till den. 

Förvisso finns det element av romantisk teknikkritik hos Heidegger 
för den som vill hitta dem, men också något väsentligen annat: nihi-
lismen – att varat i den moderna världens tekniska operationalitet 
framträder som intet, ett nihil negativum, liksom att fysis framträder 
som bestånd – är en sfär som måste genomkorsas.40 Vägen genom tek-
nikens väsen leder därför lika mycket framåt som den fordrar ett 
”åminnande tänkande” (Andenken, för vilket Heidegger kunde finna 
en ledtråd i Hölderlins dikter, varav en bär just detta namn) av ur-
sprunget, och det är först när varats alla transformationer genomlöpt 
sin logik, när vi har nått fram till varats fullkomliga upplösning och 
metafysiken så att säga destruerat sig själv framför våra ögon genom att 
förverkligas, som vi frigörs från alla de idéer om grund och säkerstäl-
lande som den frambringat. Om man uppfattar Heideggers analyser 
som endast en negativ kritik av tekniken går det väsentliga förlorat. 
Precis som en gång den platonska idéläran eller det cartesianska sub-
jektet och dess universalmatematik är stället det oundvikliga och yt-
tersta sätt på vilket varat ges som det tänkbaras horisont i det moderna. 
Vägen genom och ut ur teknikens herravälde går inte genom att för-
neka den eller att på ett romantiskt sätt drömma om en värld före 
teknikens förtingligande, utan genom ett historiskt reflekterande tän-
kande som å ena sidan leder oss tillbaka till teknikens väsen, det vill 
säga till det skick av öppenhet som ytterst kommer från det tidigaste 
grekiska tänkandet och som i den absoluta moderniteten når sitt för-
verkligande, å andra sidan genom och bortom, men därigenom också i 
en annan mening tillbaka till detta väsen, inte så att vi skulle lämna det 
bakom oss, utan så att vi vinner en fri relation till det.

På en nivå finns alltså väsentliga likheter mellan Husserl och Hei-
deggers tänkande om moderniteten som en kris, bestämd av det tek-
nisk-vetenskapliga förnuftet. För båda handlar det först om att redu-
cera tanken på det instrumentella, det vill säga att en filosofi om tekniken 
måste placera sig ovanför de konkreta materiella applikationerna av 
vetenskapliga teorier, och ställa frågan om den plats varifrån de härrör. 
För det andra handlar det om att rädda filosofin själv från att förvandlas 
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till en teknisk disciplin, det vill säga att förvandlas till ytterligare en spe-
cial- eller normalvetenskap, med sina egna problem, tekniker och vo-
kabulärer som i grunden inte rör de andra erfarenhetsfälten. För det 
tredje handlar det om att återfinna en idé om frihet, det vill säga en 
kapacitet för reflektion som tillåter oss att vinna en relation till det 
tekniska som varken handlar om underkastelse eller ren exterioritet.

Men på en annan nivå kommer Heideggers och Husserls vägar att 
löpa isär. För Heidegger är momentet av naturbehärskning det väsent-
liga och vetenskapen och tekniken är båda del av stället, det vill säga 
ställandet av varat, först som objekt för tänkandet, vilket börjar redan 
i platonismen, och till sist som bestånd. I den empirisk-historiska fram-
ställningen (”historisch gerechnet”) kommer tekniken efter vetenska-
pen, säger Heidegger, medan däremot vetenskapen i sitt väsen som 
historiskt skick (”geschichtlich gedacht”) från början tillhör teknikens 
väsen, om vi fattar detta i termer av ställ. För Husserl resulterar det 
instrumentella behärskandet av naturen tvärtom från en förlust av det 
rena teoretiska skådandets öppenhet och av de möjligheter som ligger 
i platonismen. Krisen beror inte på ställandet av varat, utan på veten-
skapens och förnuftets fall ned i det blott tekniska som tömmer dem på 
dess mening, och den transcendentala fenomenologins uppgift blir där-
med att rädda vetenskapen som epistēmē från ett fall ned i technē, ned 
i operationalism och teknisering. För Heidegger är utbredandet av tek-
nikens väsen den yttersta konsekvensen av den grekiska metafysiken, 
för Husserl är det resultat av en förlust av denna metafysik, eller dess 
omvandling i och genom den galileiska matematiseringen.

I visst avseende kan det se ut som om Husserl och Heidegger helt 
enkelt talar förbi varandra, men konflikten handlar inte bara om ord, 
utan om två skilda modeller för det filosofiska tänkandet och två olika 
relationer till historien. I Husserls perspektiv vore Heideggers analys av 
relationen mellan vetenskapen och tekniken (trots Heideggers försäk-
ringar om motsatsen) alltför bunden till vissa av teknikens faktiska kon-
sekvenser (naturbehärskning, den cybernetiska teorin om kommunika-
tion, nivellering och förlust av traditioner), den misskänner det gre-
kiska ursprungets fortsatta giltighet och därmed förnuftets potential 
som ett projekt att gripa förhållandet mellan varat och subjektiviteten 
bortom alla specifika instrumentella applikationer. För Heidegger skul-
le Husserls analys vara blind för att den lösning som föreslås, en åter-
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gång till den transcendentala subjektiviteten som grund till livsvärlden, 
är del av problemet – och snarare och än värre, en del av problemet som 
redan uppslukats och gjorts obsolet av ställets planetariska utbredning, 
där människan upphört att vara subjekt och omvandlats till en del, låt 
vara privilegierad, av beståndet. Husserls tilltro till möjligheten att för-
djupa och vidareutveckla det tänkta hos grekerna skulle för Heidegger 
te sig om en fortsättning på Hegels projekt att följa andens väg mot det 
absoluta vetandet, medan hans egen relation till Platon handlar om att 
tänka det otänkta, det vill säga den fördoldhet som Platons blick mot 
formerna både förutsätter och undertrycker. I denna bemärkelse hand-
lar denna tolkningskonflikt inte bara om två skilda värderingar av det 
tekniskas roll i vårt eget historiska nu, utan också om två sätt att tänka 
filosofins egen historicitet, vilka utifrån en gemensam fenomenologisk 
problemställning kom att utveckla sig åt olika håll.

Noter

1. Påståendet brukar tillskrivas Emmanuel Levinas, men jag har inte lyckats åter-
finna det någonstans i hans texter. Att det möjligen är apokryfiskt gör det 
emellertid inte mindre träffande. 

2. Die Streit um die Technik är titeln på den andra upplagan (1956) av en bok av 
Friedrich Dessauer, vars första upplaga 1927 bar titeln Philosophie der Technik. 
Das Problem der Realisierung. För en diskussion av Dessauers relation till sam-
tida filosofiska debatter, se Günter Ropohl, ”Friedrich Dessauers Verteidigung 
der Technik”, Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 42, H. 2 (1988), och 
Klaus Teichel, ”Friedrich Dessauer as Philosopher of Technology: Notes on 
his Dialogue with Jaspers and Heidegger”, Research in Philosophy and Technology, 
vol. 5 (1982). Jeffrey Herf beskriver i sin Reactionary Modernism: Technology, 
Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich (Cambridge: Cambridge 
 University Press, 1984) denna strid i termer av en tendens i den tyska kulturen 
att försöka motverka teknikens själlösa och mekanistiska aspekt genom att 
uppfatta den som en andlig kraft, vilket för Herf innebär att vägra se dess 
emancipatoriska potential. Det är dock knappast troligt att distinktionen 
 mellan det ”reaktionära” och det ”progressiva” är tillräcklig för att beskriva 
denna debatt, vilket också framgår av Herfs tämligen selektiva läsningar av 
Heidegger och Benjamin. Att beskriva Husserl i sådana termer ter sig överhu-
vudtaget ogörligt. Uppfattningen av begreppet ”ande” som i sig reaktionärt 
förefaller missvisande – termen återfinns i mängder av periodens kulturdiag-
noser, från höger till vänster, och kan inte sägas ha något bestämt politiskt 
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värde. Att teknikens väsen (för att tala med Heidegger) självt inte är något 
tekniskt, utan har att göra med människans relation till världen, är en tanke-
figur som många delar, även så Husserl. För diskussioner av detta ”spiritualis-
tiska” paradigm, se Jacques Derrida, De l’esprit: Heidegger et la question (Paris: 
Galilée, 1987), och Massimo Cacciari, ”Salvezza che cade”, i Massimo Cac-
ciari och Massimo Donà, Arte, tragedia, tecnica, M. Cacciari and M. Donà 
 (Milano: Raffaello Cortina, 2000). 

3. Likheten i diagnosen av den moderna vetenskapen till trots finns en avgörande 
skillnad: för Weber är söndringen av förnuftet i autonoma delar en oundviklig 
process av professionalisering och byråkratisering som sociologin måste regist-
rera och analysera, men ingalunda kan upphäva, medan filosofens ”yrke” för 
Husserl inte är en begränsning, utan innefattar ett krav på att övervinna splitt-
ringen. Se till exexempel Aron Gurwitsch, ”The Last Work of Edmund Husserl”, 
Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 16, No. 3 (1956).

4. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die tranzendentale Phänomenologie, 
HUA VI (Haag: Nijhoff, 2. uppl. 1976), hädanefter citerad i löpande text som 
Krisis, med paragraf och pagina. Två avsnitt ur Krisis finns i svensk översättning: 
bilaga III, ”Geometrins ursprung”, som appendix i Jacques Derrida, Husserl och 
geometrins ursprung, övers. H. Ruin (Stockholm: Thales, 1991), och ”Den euro-
peiska mänsklighetens kris och filosofin” (ofta kallat ”Wienföredraget”), övers. 
J. Jakobsson och H. Ruin, i Husserl, Fenomenologin och filosofins kris (Stockholm: 
Thales, 2002). Dessa två översättningar citeras som GU och FFK.

5. Detta heideggerska tema utvecklas i relation till Husserls sena filosofi i Jac-
ques Derrida, Husserl och geometrins ursprung. För Derrida är det förbundet med 
skriftens problem, det vill säga den yttre materiella form i vilket idén ”depone-
ras”, vilket på en gång är det som möjliggör tradering och kommunikation 
över tidsavstånd (idén, till exempel den euklidiska geometrins axiom, kan 
repeteras som identisk genom att den ursprungliga meningen reaktiveras) och 
glömska, i och med att tecknets yttre aspekt låter oss repetera axiomen som 
rent tekniska grepp, på ett yttre i stället för ett inre sätt (”auswendig” och inte 
”inwendig”). Detta är krisens begynnelse, som alltså blir oupplösligen sam-
manflätad med förnuftets historiska rörelse. Som kommer att framgå i det 
följande har skriften och tekniken hos Husserl liknande positioner, i det att 
båda är externa medel i vilka tanken materialiseras, och om man bortser från 
Derridas senare generalisering av skriftbegreppet skulle man här kunna upp-
fatta skriftens problem som ett moment i tekniken.

6. Den som lanserade denna tes torde ha varit Maurice Merleau-Ponty, som 1939 
var en av de första att besöka arkiven för att studera de relevanta efterläm-
nade manuskripten. Angående hans arbete med Husserls Nachlass, se Herman 
Leo van Breda, ”Maurice Merleau-Ponty et les Archives-Husserl à Louvain”, 
Révue de Métaphysique et de Morale, nr. 4 (1962).

7. Begreppet ”jord” utvecklas i fragmentet D 17, ofta benämnt med den förkor-
tade titeln ”Urjorden rör sig inte”, daterat 19 maj 1934. Här försöker Husserl 
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utveckla en ”ursprungsvetenskap” om rummet som grund för de idealisering-
ar som sker i geometrin, vilket leder honom till att uppfatta jorden som ”ar-
che” i grekisk mening (grund, fundament), men också som ”ark” i biblisk 
betydelse. Den jord på vilken vi lever är den utifrån vilken all rörelse och för-
ändring får mening, den är livsvärldens själva fundament, men samtidigt 
också en astronomisk kropp bland andra som vi mycket väl skulle kunna läm-
na, och frågan är hur dessa två jordar förhåller sig till varandra. Jag kommer 
att återvända till dessa teman i samband med en kommenterad översättning 
av fragment D 17 och andra relaterade texter av Husserl.

8. Krisis, Bilaga XXVIII, s. 508 [”Philosophie als Wissenschaft, als ernstliche, 
strenge, ja apodiktisch strenge Wissenschaft – det Traum ist ausgeträumt”]. 

9. Svensk översättning Karl Weigelt, i FFK.
10. Se till exempel inledningen till Formale und transzendentale Logik, HUA XVII. 

Försök att utveckla en husserlsk teknikfilosofi på basis av filosofens ansvar finns 
hos Ulrich Melle, ”Responsability and the Crisis of Technological Civilization”, 
Human Studies 21 (1998), och Michael Kelly, ”Making a Case for Husserl in the 
Philosophy of Technology”, Philosophy Today 49 (2005). Både Melle och Kelly 
vill emellertid lösgöra Husserl från hans transcendentala ståndpunkt (som be-
skrivs som ett förkastligt arv från Platon, Descartes och/eller Kant) och närma 
honom till vissa drag hos pragmatismen, och fenomenologins specifika ansvar 
beskrivs som relaterat till en diskussion av huruvida tekniska lösningar är skad-
liga på längre sikt, det vill säga att det antas gälla värdefrågor som överskrider 
det omedelbara instrumentella sammanhanget. Detta förblir emellertid en i 
grunden empirisk analys av konsekvenser, och oavsett dessa förslags etisk-poli-
tiska relevans förefaller de på det stora hela frikopplade från Husserls egna filo-
sofiska anspråk, också såsom de framställs i Krisis i förhållande till livsvärlden, 
där det transcendentala grundläggningsmotivet ingalunda har övergivits.

11. Så skriver Husserl att vissa saker hör till Europas ”andliga gestalt”, till exem-
pel ”de engelska kolonierna, Förenta Staterna osv.”, däremot inte ”marknads-
platsens eskimåer och indianer och de zigenare som ständigt vagabonderar 
omkring i Europa” (Krisis, s. 318f; FFK, s. 91). I detta finns utan tvivel ett 
starkt eurocentriskt drag, även om Husserl uttryckligen säger att Europa inte 
ska ses i termer av någon geografisk, etnisk, politisk eller religiös gemenskap, 
utan på basis av idén om vetenskapen, som är principiellt tillgänglig för alla. 
För diskussioner av Husserls eurocentrism, se Derrida, De l’esprit och De l’autre 
cap (Paris: Minuit, 1991), Klaus Held, ”Husserls These von der Europäisierung 
der Menschheit”, i Phänomenologie in Widerstreit, red. C. Jamme och O. Pögge-
ler (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989), och Sven-Olov Wallenstein, ”Vi 
andra, civilisationer…”, i Fenomenologiska perspektiv, red. A. Orlowski och H. 
Ruin (Stockholm: Thales, 1997).

12. Om de dagliga trakasserierna från grannar, se till exempel Husserl, Briefwechsel, 
Husserliana Dokumente III (Dordrecht: Kluwer, 1994), bd. IX, s. 461; för 
Husserls reaktion på raslagarna, se Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg 
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 Edmund Husserls, red. K. Schuhmann, Husserliana Dokumente, bd. 1 (Haag: 
Nijhoff, 1977), s. 467.

13. Se Husserl-Chronik, s. 437 och s. 466 (Los Angeles), s. 487 (Prag).
14. Ibid. s. 486.
15. ”Beiträge zur phänomenologischen Begründung der Geometrie und ihrer 

physikalischen Anwendungen”, i Jahrbuch, vol V, 1923. Andra centrala arbeten 
av Becker från denna period är Mathematische Existenz. Untersuchungen zur 
 Logik und Ontologie mathematischer Phänomene, som också det publicerades Jahr-
buch (vol. VIII, 1927), och flera senare studier av den grekiska matematikens 
historia (Eudoxos-Studien, 1933–36), vilka alla är relevanta för Husserls diskus-
sion av geometrin och det grekiska ursprungets roll.

16. Brev från 9 april 1922, publicerat i engelsk översättning av Dirk von Dalen, i 
”Four letters from Edmund Husserl to Hermann Weyl”, Husserl Studies (1984).

17. 1936 skriver Becker sin första artikel om Nietzsche i Blätter für deutsche Philoso-
phie, men också andra texter om rasbegreppet och den ”nordiska metafysiken” 
i tidskriften Rasse: Monatsschrift der Nordischen Bewegung, vilka några år senare 
skulle utvecklas till antisemitiska traktater. I fallet med Nietzsche gäller det för 
Becker att skilja det som är användbart för nazismens syften från det miss-
lyckade, framför allt Nietzsches bristande förståelse av rasbegreppets biolo-
giska bas och folkets organiska natur. Oavsett hur man bedömer Heideggers 
politiska ställningstaganden efter 1933 är skillnaden mellan hans och Beckers 
arbete med Nietzsche (vilka löper parallellt kronologiskt) slående. Om det hos 
Becker, liksom hos andra partifilosofer som Alfred Bäumler, handlar om att 
nazifiera Nietzsche, gäller det hos Heidegger om att frigöra honom från alla 
tolkningar baserade på biologi och ras, för att se Nietzsche i relation till meta-
fysikens historia från Platon och framåt. Beckers antisemitiska inställningar 
hindrar förvisso inte Husserl från att 1937 studera hans tidiga arbete om ma-
tematisk existens, om än med motvilja, se Husserl-Chronik, s. 484. För Beckers 
nazistiska fas, se Gereon Wolters, ”Philosophie in Nationalsozialismus. Der 
Fall Oskar Becker”, i Die Philosophie und die Wissenschaften. Zum Werk Oskar Beck-
ers, red. A. Gethmann-Siefert och J. Mittelstrass (München: Fink, 2002).

18. Husserl själv var förvisso ingen politisk tänkare och han hade tidigare avvisat 
olika försök att använda fenomenologin politiskt. Ett signifikativt exempel är 
hans svar till den forne studenten Arnold Metzger 1919, som skickar honom 
sitt arbete om fenomenologi och revolution. Husserl förmår inte se någon re-
lation mellan filosofiska och politiska omvälvningar, och till skillnad från kol-
legor som Scheler ville han hålla avstånd till den nationalistiska vågen under 
kriget. Se Husserls brev från 4 september 1919, i Metzger, Phänomenologie der 
Revolution. Frühe Schriften (Frankfurt am Main: Syndikat, 1979), s. 105-112. En 
mer substantiell källa till tematiken kring ”anden” i Krisis, framför allt som den 
framträder i Wienföredraget, även om den här inte utvecklas i förhållandet till 
vetenskapens teoretiska dimension, är de artiklar Husserl skriver 1923 på in-
bjudan av den japanska tidskriften Kaizo (”Förnyelse”), ”Fünf Aufsätze über 
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Erneurung” (Aufsätze und Vorträge, HUA XXVII). Kriget är inte slut än, hävdar 
han, vilket visas av vår moraliska osäkerhet och ”denna [västerlandets] kulturs 
inre osanning och meningslöshet” (HUA XXVII, s. 3). Ett folk måste tro på sig 
och sin kultur, fortsätter Husserl, vi måste handla, och västerlandets undergång 
såsom den förutspåtts av Spengler blir bara nödvändig om vi ger upp – vilken 
även det vore en fri handling. Vi måste finna ”klarhet om de yttersta princi-
perna”, fortsätter han, och göra oss av med en perverterad nationalism som 
exploateras av politiker om vi ska finna en andlig verklighet och vägledas av 
förnuftet. En sådan förnyelse kan bara grundas på vetenskap, vilket dock inte 
är samma sak som naturvetenskap, utan måste vara en andens vetenskap som 
gäller människans väsen och kan nå fram till yttersta normer, inte bara fakta. 
Därför blir uppgiften att skilja på natur och ande: naturen är ett kausalt sam-
manhang, och det är endast i den andliga sfären som egot kan uppta en relation 
till andra egon och bilda gemenskaper av ideal karaktär som kan vägledas av 
det rätta och det sanna. Mänskligheten kan därför inte fattas på biologiskt 
grundval – det finns ingen ”folkens zoologi”, som han senare skulle säga i 
Wienföredraget (Krisis, s. 320; FFK, s. 93) – ty i så fall skulle Spengler ha rätt 
och civilisationerna skulle födas och dö utan att deras följd visade på någon 
underliggande mening. Tvärtom, säger Husserl, måste folken fattas som and-
liga enheter, utrustade med uppgifter som utvecklas från det ändliga till det 
oändliga, och till sist leder mot idén om en universell mänsklighet.

19. Samtida rapporter vittnar om att flera av studenterna föll i tårar. Se Schuh-
mann, Husserl-Chronik, s. 469.

20. Man bör här notera att termen ”Geisteswissenschaften” gör beteckningen 
”ande” (Geist) mer närliggande på tyska än på svenska, och den har inga di-
rekta religiösa och spiritualistiska konnotationer. ”Geist” kunde ofta översät-
tas med ”intellektuellt liv”, eller i de fall då den betecknar en mer generell 
inställning till tillvaron, med ”anda”. Den tyska idealismens och framför allt 
Hegels användning av termen ”Geist” finns i bakgrunden, även om Husserl 
ägnade Hegel föga uppmärksamhet och mer influerades av Fichte.

21. Se Derridas kommentarer i Husserl och geometrins ursprung, s. 133ff, och Angela 
Ales Bello, Husserl. Sul problema di Dio (Rom: Edizioni Studium, 1985). För 
Heideggers diskussion av motsatsen mellan filosofi och tänkande, se ”Filoso-
fins slut och tänkandets uppgift”, i Heidegger, Till tänkandet sak, övers. D. 
Birnbaum och S.-O. Wallenstein (Stockholm: Thales, 1998); för försöket att 
tänka ändligheten bortom subjektiviteten, med utgångspunkt i ”tilldragelsen” 
(Ereignis), se seminariet om ”Tid och vara”, ibid. s. 90.

22. Även vad gäller denna term föreligger en symptomatisk tvetydighet: såväl i 
Pragföreläsningarna som i Wienföredraget återkommer Husserl till en kritik 
av nationalismen som ett hot mot tankens frihet, samtidigt som han på ett sätt 
som förefaller helt anakronistiskt talar om filosofins födelse i den grekiska 
”nationen”, och som här ovan, om olika europeiska ”nationer” som nöd-
vändiga länkar i förnuftets utveckling. Förklaringen ligger i att nation här 
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tänks i relation till födelse (vilket är ordets etymologiska rot), det vill säga att 
nationerna i detta sammanhang ska förstås som gemenskaper vilande på en 
temporal sammanflätning av generationer som känner sig dela en gemensam 
uppgift. Nationen kan därigenom bli till ett tema i Husserls teorier om 
 ”generativitet”; se Krisis Ergänzungsband aus dem Nachlass 1934–1937, HUA 
XXIX, red. R. Schmid (Dordrecht: Kluwer, 1993), s. 9-13, och kommenta-
rerna i John Drummond, ”Political Community”, i Phenomenology of the Politi-
cal, red. L. E. Embree och K. Thompson (Dordrecht: Kluwer, 2000), och Karl 
Schuhmann, Husserls Staatsphilosophie (München: Karl Alber, 1988), s. 70f. Att 
helt hålla borta den politisk-statliga betydelsen av ordet förefaller dock svårt 
och det kännetecknas av en konstitutiv tvetydighet.

23. HUA XXXII.
24. Att formulera ”erfarenhetens begrepp”, säger Hermann Cohen, är ”en uppgift 

som ska utföras med utgångspunkt i vetenskapens ’faktum’”. Se Cohen, Kants 
Theorie der Erfahrung (1918) (Hildesheim: Olms, 1987), s. 373.

25. Se till exempel föreläsningarna från 1907 om Ding und Raum (HUA XVI, 4–5).
26. Se Biemels kommentar, HUA VI, s. 519.
27. För Biemels redigeringsprinciper, se ”Einleitung des Herausgebers” och ”Zur 

Textgestaltung” i HUA VI. David Carrs engelska översättning, The Crisis of 
European Sciences and Transcendental Phenomenology (Evanston: Northwestern 
University Press, 1970), utlämnar många av bilagorna; Gérard Granels franska 
översättning, La crise des sciences européennes (Paris: Gallimard, 1976), är däre-
mot komplett och följer Husserliana. Till detta kan i dag läggas HUA XXIX, 
där vi finner mer än 500 sidor kompletterande material, bland annat Prag-
konferenserna från 1935, ”Psykologin i de europeiska vetenskapernas kris”, 
som motsvarar § 1–7 i Krisis.

28. Många teman finns redan utvecklade under 1890-talet: kritiken av kalkylen som 
teknik för att hantera rena tecken, analysen av det signitiva kontra det intuitiva, 
det nödvändiga i en ny fundamental analys av rummets ursprung, och motsat-
sen mellan en idealiserade och en deskriptiv vetenskap. För en diskussion av 
dessa temans utveckling i Husserls tidiga verk, se François De Gandt, Husserl et 
Galilée: Sur la crise des sciences européennes (Paris: Vrin, 2004), s. 127–87

29. Husserl själv ägnar bara ett förstrött intresse åt de empiriska aspekterna av 
denna process, se Krisis, s. 384; GU, s. 199f.

30. Termen förekommer tidigare hos Husserl med delvis andra innebörder. I Ding 
und Raum diskuterar han bland annat taktila, visuella och olfaktiva fullheter, 
och i vad mån de kan uppfattas som grundade i varandra – till och med en 
egenartad ”smärtans fullhet”, som måste tillerkännas en viss rumslig utsträck-
ning (HUA XVI, § 22). I Ideen II fattas fullheten däremot som del av tingens 
”grundstomme” (Grundgerüst), men ännu inte som tillräcklig för att kunna 
utgöra ett ting i konkret mening, vilket visas av fallet med regnbågen, som har 
både rumslighet och en kromatisk fullhet men inte kan kallas för ett kvalifice-
rat verkligt ting; se HUA IV, § 19 b.
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31. Se Krisis, § 9 h, s. 48–49. Prepositionen ”under” innebär att den matematiska 
strukturen placeras som ett fundamentalt om inte direkt observerbart under-
lag (den är ”metafysiskt transcendent”, säger Husserl längre fram, § 34 d, s. 
131), till vilket vi kan gradvis addera specifikationer för att till sist nå fram till 
en approximation av det konkreta fenomenet. Det konkreta, säger De Gandt 
träffande, blir här till ”något oändligt sammansatt abstrakt” (Husserl et Galilée, 
s. 71). Både Granel och Carr betonar konnotationen av bedräglighet och över-
sätter Unterschiebung som ”substitution frauduleuse” respektive ”surreptitious 
substitution”. Husserls använder tidigare termen ”substruktion” på liknande 
sätt, se Idéer § 52, s. 149.

32. Den meningstömning som Husserl tillskriver Galilei och Descartes kan tyd-
ligare återfinnas hos Leibniz, som avvisar den cartesianska ”intuitionismen” 
och understryker att våra kalkyler kan fungera utan att vi har någon direkt 
tillgång till åskådligt innehåll. Vi arbetar ofta med en ”blind kunskap” (cogi-
tatione caeca), säger Leibniz. För en diskussion av intuitionism hos Descartes 
och Leibniz, se Yvon Belaval, Leibniz critique de Descartes (Paris: Gallimard, 
1960), och Michel Serres, Hermès I: La Communication (Paris: Minuit, 1969), 
s. 127–164.

33. Se till exempel andra bandet av Ideen, HUA IV, s. 375, och Phänomenologische 
Psychologie, HUA IX, s. 56. Man kan också notera att Heidegger använder 
termen redan 1919 (om än i plural) på ett sätt som kan erinra om Husserl: 
”Livsvärldar”, skriver han, ”får genom vetenskapen en tendens till att förlora sitt liv, 
och därmed berövas det faktiska livet just den egentliga levande möjligheten 
till sitt faktiska levande förverkligande” (”Lebenswelten werden durch die Wis-
senschaft in eine Tendenz der Entlebung genommen und damit das faktische Leben 
gerade der eigentlichen lebendigen Möglichkeit seines faktisch lebendigen 
Vollzugs beraubt”). Martin Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie 
(1919/20), GA 58 (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1993), s. 77f.

34. För denna distinktion, se Dan Zahavi, Husserl’s Phenomenology (Stanford: Stan-
ford University Press, 2003), s. 125ff. Begreppet livsvärld har alstrat en om-
fattande diskussion; se till exempel Hans-Helmuth Gander, Selbstverständnis 
und Lebenswelt. Grundzüge einer phänomenologischen Hermeneutik im Ausgang von 
Husserl und Heidegger (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2001), och 
bidragen i Lebenswelt und Wissenschaft in der Philosophie Edmund Husserls, red. E. 
Ströker (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1979).

35. Följande kommentarer om Heideggers teknikfilosofi är högst schematiska och 
syftar endast till att utgöra en kontrapunkt till Husserl. Jag utvecklar temat 
mer i detalj i Essays, Lectures (Stockholm: Axl Books, 2007), kap. 7; för ytter-
ligare referenser, se också min Nihilism, Art, and Technology (Stockholm: Axl 
Books, 2010), kap. 3.

36. Se till exempel § 15, där Heidegger utlägger naturens mening och givenhet i 
relation till tillvaron, samtidigt som han förefaller anta en ”rest” av natur 
utanför dessa relationer, även om han uppskjuter frågan om dess ontologiska 

husserl, tekniken och livsvärlden



sven-olov wallenstein

54

mening till ett senare stadium (liknande påståenden finns också i t ex §§ 70 
och 44); för en kommentar till dessa passager, se Hubert Dreyfus, ”De 
l’ustensilité à la technē: le statut ambigu de l’ustensilité dans L’être et le temps”, 
i Martin Heidegger, red. M. Haar (Paris: Cahiers de l’Herne, 1983). Det är 
också högst signifikativt att språket i Vara och tid förstås i termer av don, vilket 
är en konception som Heidegger senare skulle avvisa, och inte bara i sina ut-
läggningar av poeter, utan också vad gäller vardagsspråket. 

37. Martin Heidegger, ”Die Frage nach der Technik”, i Vorträge und Aufsätze (Pful-
lingen: Neske, 1957). På svenska översatt som ”Teknikens väsen”, övers. R. Matz, 
i Teknikens väsen och andra uppsatser (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1984).

38. I denna bemärkelse kunde Heidegger säga att Husserls sats ”Wissenschaft ist 
nicht Kunst” uttrycker den historiska belägenhet då dessa termer nått sin yt-
tersta nivå av meningstömning, om än på ett annat sätt än Husserl avser. För 
Heidegger leder vägen till att tänka teknikens väsen tillbaka från vetenskapen 
och det instrumentella till teknikens väsen, och sedan till teknikens relation 
till konsten, på ett sätt som överskrider såväl det konstmässiga och artificiella 
som det estetiska, vilka båda resulterat från fördunklingen av enheten i det 
grekiska technē, som inte bara klingar med i den moderna tekniken, utan 
också i de sköna konsternas frambringande, deras poiesis. Därför kan 
 Heidegger i några av föredragets centrala passager säga att uppgörelsen med 
tekniken i dess väsen inte rör det tekniska, utan måste ske i en sfär som är 
besläktad med stället men i grunden rör sig i en annan dimension, nämligen 
konsten, försåvitt den rör sig i sanningens konstellation.

39. Möjligheten att utveckla en teknikfilosofi som förenar Marx och Heidegger 
står i centrum för Kostas Axelos arbeten. I hans läsning utgör stället en erfa-
renhet vi inte kan gå bortom, och tekniken är det som återstår efter att illu-
sionen om ett annat tänkande försvunnit. ”Erfarenheten av frånvaro”, hävdar 
han, ”är kanske framtidens grundläggande erfarenhet”. Einführung in ein künf-
tiges Denken: Über Marx und Heidegger (Tübingen: Niemeyer, 1966), s. 26. Se 
också hans Marx, penseur de la technique. De l’aliénation de l’homme à la conquête 
du monde (Paris: Minuit, 1969). För en tolkning som snarare försöker inte-
grera Marx i Heideggers försök att övervinna nihilismen, se Jean Vioulac, 
L’époque de la technique. Marx, Heidegger et l’accomplissement de la métaphysique 
(Paris: PUF, 2009). För förbindelsen mellan Heidegger och Marcuse, där re-
lationen till Hegel och möjligheten till att formulera en ontologi för histori-
citeten står i centrum snarare än diskussionen av tekniken, se Heideggerian 
Marxism: Herbert Marcuse, red. R. Wolin och J. Abromeit (Lincoln: Univer-
sity of Nebraska Press, 2005).

40. Vilket inte betyder att helt enkelt överskridas, som vore nihilismen en linje som 
vi kunde kliva över; se debatten med Ernst Jünger i Jünger/Heidegger, Linjen, 
övers. D. Birnbaum, P. Handberg och S.-O. Wallenstein (Lund: Propexus, 
1993). För en diskussion av Heideggers distinktion mellan att gå bortom linjen 
och att tänka ”över” den (trans lineam-de linea), se min Nihilism, Art, and 
Technology, s. 70ff. 


