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Abstract

The purpose of this essay is to discuss relationality in G.W Leibnizs Monadologie (1714). In 

general terms this essay analyzes the notion of individuation in relation to the concept of 

monads. The analysis proposes a question regarding the body in this individuation, and what 

consequences follows for the understanding of the relation between the single individual and other 

individuals. It will be shown that the irreducibility of having a body transcendens something like 

ownness, subjectivity, personality and individuation, and this is explained through the pre-

established harmony between the monads – where the plurality of monads is detected before the 

monads singularity. To widen this investigation of relationality between the monads, I will turn to 

Edmund Husserls phenomenological operation for solving the egological problem of solipsism in 

Cartesian Meditations (1929). In his meditations, Husserl uses the monad as a self-conscious ego 

with peculiar ownness. After having outlined the relevant characteristics of Husserl 

phenomenological methodical operation, I turn to Deleuzes non-phenomenological reading of 

Leibniz in The Fold: Leibniz and the Baroque (1988). In Deleuzes reading Leibniz is ascribed a 

transcendental philosophy which bears on the event rather than the phenomenon. The purpose is to 

develop a discussion between Leibniz, Husserl and Deleuze about relationality in relation to the 

concept of monads, and about the different ways in which we can approach this subject.
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Jag har inte längre någon känsla av vad som är 

jag och vad som inte är jag. Jag ser omkring mig: 

är det där jag, eller det där?

                                                                     
  Gunnar Ekelöf, Självmordsboken

Så då sitter vi två bara där i hennes rum och säger om 

och om igen andra sidan är andra sidan av oss, andra sidan är andra 

sidan av oss, andra sidan är andra sidan av oss, och allt ser ut att få 

en annan färg, förminskas och smitta oss.

                                                   

  Nina Bouraoui, Enstörig

Inledning

Med utgångspunkt i G.W Leibnizs monadbegrepp kommer jag att undersöka relationen mellan 

enskildhet och helhet. Mer specifikt kommer jag att utifrån detta begrepp röra mig kring frågan om 

hur vi ska förstå konstitutionen av någonting sådant som en individ hos Leibniz, vilket i 

förlängningen kommer att bli en fråga om vilken roll kroppen spelar i denna konstitution och vilka 

konsekvenser det får för förståelsen av den enskilda individens relation till andra individer. Jag 

ämnar att ta fasta på den intresseväckande förskjutning som sker när Leibniz drygt 30 år efter 

Metafysisk avhandling (1686) skriver Monadologin (1714) och där väljer att benämna det som 

tidigare har hetat individuella substanser som monader. Denna förskjutning antyder möjligtvis att 

monaden ska förstås på ett stadium där någonting sådant som en individ ännu inte har konstituerats. 

Istället blir det här fråga om en harmonisk relationalitet som gör att helheten av monader upptäcks 

på ett stadium som föregår monadens enskildhet, och att det därför redan från början finns en 

monadgemenskap. Vidare blir detta en fråga om hur vi ska förstå kroppen i denna harmoniska 

gemenskap eftersom kroppen visar sig bli det som överskrider det personliga eller egna då den 

aldrig är en enkel sammansättning utan alltid består av flera föränderliga delar som är del av en 

större helhet – till och med av en oändlighet – ska det visa sig. Vi förstår monaden just som den 

enkla substans som bygger upp de sammansatta, och därför äger själsmonaden en ansamling av 



monader som själen uppfattar som sin kropp.1 Dessa ansamlingar av kroppsmonader är i ständig 

förändring och lyder andra lagar än den själsmonad som äger dem. Det betyder att själen inte har en 

viss mängd materia som den uppfattar som sin kropp, vilket gör det svårt att säga vad själen faktiskt  

äger – vad som egentligen utgör en kropp. Denna föränderlighet och harmoniska relationalitet hos 

monaderna gör att vi inte kan förstå organiseringen mellan själen och kroppen annat än just på ett 

stadium som föregår konstitutionen av en enhetlig eller personlig individ eftersom kroppen alltid 

förblir någonting mer än en egen, subjektiv, personlig kropp. Jag kommer att redogöra för hur vi ska 

förstå denna monadgemenskap i förhållande till kroppen, och vad denna gemenskap innebär för 

ordningen mellan kropp och själ. Hur ska vi förstå dessa ansamlingar av monader som utgör 

kroppen? Vad är en kropp? Sker det någonting sådant som ett möte mellan kroppar eller implicerar 

kropparna redan på andra sätt varandra utan att ett möte behöver äga rum? Och om det finns en 

relationalitet implicerad i monaderna, gör det att vi bättre kan förstå hur monaden kan vara sluten 

och inte ha några fönster ”genom vilka något skulle kunna gå in eller ut ur den” och att 

förändringen hos monaden sker genom en inre princip ”eftersom en yttre orsak inte kan inverka på 

dess inre”?2

För att fördjupa och mångfaldiga frågan om monadernas relationalitet kommer jag att använda mig 

av Edmund Husserls metodologiska användande av Leibnizs monadbegrepp i den femte 

meditationen i Cartesianska meditationer (1929): ”Avtäckandet av den transcendentala varasfären 

som monadologisk intersubjektivitet”. I Husserls fenomenologiska förståelse av monaden 

framträder den som ett jag eller ett ego, som ett enhetligt medvetande som i en egenhetssfär 

utesluter alla främmande element och där de fenomen som framträder tillhör egots egenhet. Jag 

förstår denna jagmonad hos Husserl som ett subjekt som genom en reduktion reducerats till sin 

absoluta egenhet. Eftersom det finns ett jag finns också den andre som framträder inför jagets 

medvetande, men för att den andre ska framträda måste detta möte ske genom att jaget i ensamhet 

går in i denna monadologiska egenhetssfär. Vidare skiljer Husserl i detta möte mellan jagets egna, 

levda och besjälade kropp som upplevs inifrån och kroppen som ett objekt, och menar att det är som 

objekt den andre framträder för medvetandet i egenhetssfären. Den andre bär därför på en 

irreducibel främmandehet då jaget aldrig kan konstituera den andres besjälade kropp i medvetandet 

1 ”Monaden, om vilken vi skall tala här, är ingenting annat än en enkel substans, som ingår i de sammansatta; enkel, 

dvs. utan delar.” G.W. Leibniz, Monadologin [1728], Valda Skrifter, övers. Konrad Marc-Wogau, Lund: Natur och 
kultur, 1990, §1.

2 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §7, §11.



eftersom den andre då skulle tillhöra jaget självt, eller med Leibniz ord: den andres kroppsmonader 

skulle vara ägd av min själsmonad. För att förstå på vilket sätt Husserl använder monadbegreppet 

kommer en beskrivning av hur den andre framträder i jagets medvetande att göras, och vidare hur 

jaget genom den andre tillsammans konstituerar en gemensam och objektiv värld. Jag har med 

medvetenhet avgränsat min läsning och valt att fokusera på den metod som Husserl använder i 

konstitutionen av intersubjektiviteten eftersom det är i denna metod som monadbegreppet görs 

gällande. Vidare kommer jag att fråga varför konstitutionen av en gemensam och objektiv värld är 

viktig för Husserl, och hur jag kan erfara det som konstitueras i mig som någonting främmande. 

Hur ska den främmandehet som karaktäriserar den andre förstås? Är främmandeheten förberedd i 

jaget? Finns det i kontrast till en gemenskap en ensamhet som inte kan överskridas, och hur ska vi 

isåfall förstå den? Behövs det främmande för konstitutionen av en objektiv, och därigenom 

intersubjektiv, värld och vilken roll spelar kroppen i denna process? Hur ska vi förstå jagmonadens 

förhållande till sin kropp?

För att undersöka denna förskjutning i perspektiv som jag menar här sker med monadbegreppet 

kommer jag att använda mig av Deleuzes icke-fenomenologiska förståelse av Leibniz i Vecket: 

Leibniz och barocken (1988), och där redogöra för den kritik som Deleuze framför mot Husserls 

tolkning av Leibnizs monadbegrepp. Framförallt kommer jag att fokusera på förståelsen av kroppen 

i relation till begreppet eftersom det bland annat är där som Deleuze framhåller sina invändningar. I 

Deleuzes läsning blir Leibniz den som pekar mot en transcendentalfilosofi som inte är 

sammanbunden vid ett jag som hos Husserl, utan snarare vid förpersonliga individuationsformer. 

Jag kommer att redogöra för hur Deleuzes kritik mot Husserls användande av Leibniz 

monadbegrepp ser ut, och visa hur den bryter mot ett fenomenologiskt perspektiv. Vidare kommer 

jag uppehålla mig vid vad denna förskjutning i perspektiv betyder, där subjekt och objekt 

konstitueras i olika processer av aktualisering och realisering.3 Kan vi förstå monadens förhållande 

till främmandehet på ett annat sätt än som fenomen, och som går via Deleuze? Vad gör det med 

förståelsen av monadbegreppet och monadernas relationalitet? Hur ska vi egentligen förstå 

relationaliteten och harmonin mellan monaderna, och i förlängningen: är kroppen ett krav för denna 

relationalitet, eller behöver relationaliteten inga kroppar för att framträda? Hur ska vi förstå att det 

3 Sjoerd van Tuinen, ”A Transcendental Philosophy of the Event: Deleuze’s Non-Phenomenological Reading of 

Leibniz”, Deleuze and the Fold - A Critical Reader, Hampshire: Palgrave Macmillian, 2010, 160.



som överskrider monadens gräns inkluderar den likväl eftersom allt som förblir dunkelt och 

förvirrat i den ”är likt den negativa bilden av andra monader”?4

Att vi kan förstå kroppen hos Leibniz utifrån sin relationalitet, och inte som fenomen, belyses av 

Donald Rutherford.5 Vidare påpekar Rutherford att sambandet mellan monaderna och den 

förutbestämda harmoni som råder mellan själen och kroppen sällan har kommenterats.6 Därför har 

jag i min undersökning av den monadologiska relationaliteten valt att avgränsa mig till tre 

perspektiv på och förståelser av monaden, eftersom jag vill fokusera på monadernas relationalitet 

utifrån tanken på att det är kroppen som gestaltar ett överskridande av det personliga, och att 

kroppen blir det som gör att vi förstår att det inte finns en förutsatt eller konstituerad individ som 

sedan står i relation till andra. Med anledning av min avgränsning har jag även valt att inte titta 

närmare på av andra förståelser av mötet med den andre.7 Genom att använda mig av Husserls 

fenomenologiska perspektiv strävar jag efter att visa hur det hos Leibniz tycks finnas en annan 

4 Gilles Deleuze, Vecket: Leibniz och barocken [1988], övers. Sven-Olov Wallenstein, Göteborg: Glänta Produktion, 
2004, 173.

5 ”Commentators who have acknowledged Leibniz’s commitment to the position that bodies are phenomena which are 
grounded in monads have generally tried to make sense of it in terms of a thesis about monadic perception. Accodring 

to them, when Leibniz says that bodies are ”well-founded phenomena”, he means simply that certain monads give the 
appearance of being extended bodies when ”misperceived” (or confusedly perceived) by other monads. Yet this 

approach fails to account for what is arguably the most significant feature of Leibniz’s position: his intention to identify 
bodies ontologically with pluralities of monads.” Donald Rutherford, ”Metaphysics: The late period”, The Cambridge 

Companion to Leibniz, Cambridge University Press, 1994, 146. 

6 ”Although it has not often been remarked, there is a close connection between Leibniz’s theory of monads and his 
doctrine of the preestablished harmony of soul and body. It would not be going to far to suggest that the latter doctrine, 

which maintains that the soul naturally represents itself as acting in concert with an organic body, supplies the basis for 
his general account of intermonadic relations.” Rutherford, ”Metaphysics: The late period”, The Cambridge Companion 

to Leibniz, 137

7 Relationen mellan jaget och den andre har varit ett stort tema inom den fenomenologiska tradition som följer efter 
Husserl, och behandlas av filosofer som Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty och Emmanuel Levinas. Jaget hos 

Heidegger är fångad eller kastad in i en värld och en situation som överskrider subjektiviteten, och där den andre därför 
alltid redan är: ”I den mån tillvaron alls är, har den medvarandravarons varaart.” Martin Heidegger, Varat och tiden, 

övers. Richard Matz, Göteborg: Daidalos, 1992, 165. Merleau-Ponty säger att ”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". Maurice Merleau-Ponty, Lovtal till Filosofin, övers. Anna Petronella Fredlund 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings förlag Symposium, 2004, 223. Det finns hos Levinas en dimension av åtskillnad, en 

”alteritet”, en hemlighet som karaktäriserar den andre, men genom att gå tillbaka till ”ensamhetens ontologiska rot” kan 
vi förstå eller ana hur denna ensamhet kan överskridas. Emmanuel Levinas, Tiden och den andre [1979], övers. Sven-

Olov Wallenstein och Erik van der Heeg, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1992, 33.



utgångspunkt än den som Husserl gör gällande i sina meditationer. Finns det överhuvudtaget 

någonting sådant som en utgångspunkt hos den förra? Kanske spelar det ingen roll vilken punkt vi 

väljer att utgå från hos Leibniz, eftersom vi ändå kan nå fram till alla andra punkter genom den 

harmoniska helhet som föregår enskildheten. Jag vill klargöra att jag läser Husserl och Deleuze 

utifrån denna förståelse av monaden, och gör inte anspråk på att skapa en heltäckande bild av 

respektive tänkares filosofiska projekt. Istället fungerar monadbegreppet som det kommer att 

sammanbinda Leibniz med Husserl och Deleuze, och det som i förlängningen kan öppna upp för 

vidare perspektiv.

1. Leibniz

Monaden är en enkel substans utan delar och saknar därför utsträckning eftersom den i så fall skulle 

vara delbar. Såsom enkel substans bygger monaden upp de sammansatta, vilket får Leibniz att säga 

att monaderna är ”naturens verkliga atomer, med ett ord tingens element”.8 Monaden har inga 

fönster och kan därför inte påverkas utifrån och än mindre kan något gripa in i den. Den är på det 

sättet sluten i sig själv och innesluter samtidigt alla sina tillstånd som genom en inre bestämning 

vecklas ut ur monaden vid olika punkter i tiden. Monaden innesluter en mångfald genom att den 

alltid innesluter vad den är, kommer att bli och har varit. Eftersom den regleras av denna inre 

bestämning bär monadens nuvarande tillstånd på monadens framtida tillstånd samtidigt som det 

nuvarande tillståndet är en följd av dess föregående. Därför bär det närvarande alltid ”framtiden i 

sitt sköte” och därför är monaden i ständig förändring.9 Att den saknar fönster innebär att en monad 

inte kan förändra eller påverka en annan monads inneslutande förändringar. Hos de sammansatta 

ting som byggs upp av monaderna sker det alltid en förändring av de olika delarnas anordning och 

förhållande till varandra. En nödvändig förutsättning för att monaden kan vara sluten i och kring sig 

själv, och samtidigt innesluta en mångfald av tillstånd, är att monadens inre bestämning är 

harmonierad med alla andra monaders bestämningar. På detta sätt står alltså monaden trots sin 

slutenhet alltid i en harmonisk relation till andra monader. Detta förstår vi som att monaderna delar 

samma värld men innesluter olika delar av den.

Monaden ska inte förstås på ett stadium där en enhetlig individ eller ett medvetande subjekt har 

konstituerats, utan snarare betraktar vi konstitutionen som en opersonlig synvinkel på världen. 

8 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §3. 

9 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §22.



Individen hos Leibniz är alltså inte någonting i förväg definierat som sekundärt intar en synvinkel 

utan snarare det som kommer till en synvinkel. Därför kan vi inte förstå individen som konstituerad 

utan snarare som ett resultat av de opersonliga och för-individuella singulariteter som utgör 

monadernas inneslutningar, och som vi kommer att se får sin gestaltning i kroppen. Den enskilda 

monadens synvinkel är harmonierad med alla andra monaders synvinklar, vilket gör att monaden 

inte kan tänkas som ensam eftersom monadernas harmoniska relationalitet upptäcks på ett stadium 

som föregår monadens enskildhet. Att redogöra för exakt hur vi ska förstå denna relationalitet 

kommer i det följande att bli mitt huvudfokus, och jag kommer att inleda med att redogöra för den 

harmoni som råder mellan monadernas inneslutande bestämningar genom att åberopa det 

perceptionsbegrepp som gör att vi förstår varför monaden kan sägas vara en synvinkel på världen, 

vad som utgör den distinkta skillnaden mellan varje monad och hur monaden kan vara i ständig 

förändring. Att göra reda för perceptionsbegreppet blir nödvändigt för att kunna visa på hur 

relationaliteten mellan monaderna i förlängningen blir till en organisering mellan kropp och själ, 

och mer specifikt hur relationaliteten mellan kropparna gestaltar den relationella harmoni som råder 

mellan monaderna. Genom att förstå denna relationalitet kommer det också att bli tydligt hur 

kroppen blir det som överskrider det personliga. Sker det någonting sådant som ett möte mellan 

monaderna eller är monadgemenskapen redan på andra sätt implicerad utan att ett möte behöver äga 

rum, och är det därför ingen individ behöver konstitueras?

1.1 Monadens perceptioner

Den inre bestämning som gör att monaden är i ständig förändring utgörs av dess perceptioner. Jag 

kommer här att använda perception och varseblivning synonymt, och vi ska förstå dessa begrepp 

som den funktion som möjliggör monadens information om och relation till sin omgivning. Leibniz 

är noga med att skilja perception från apperception eller medvetande, eftersom perceptionen 

karaktäriseras av ett mer flyktigt tillstånd som dessutom kan vara omedvetet, som exempelvis i 

fallet med sömnen där den som vaknar först i efterhand blir medveten om sina perceptioner.10  

Perceptionen tillkommer monaden och inte de sammansatta tingen eftersom det hos det 

sammansatta bara finns olika delar som ”driver varandra” utan att detta skulle kunna förklaras ur en 

perception.11 Monaden är beroende av sina perceptioner för att sättas i rörelse och undergå 

10 Medvetande är, säger Leibniz, ”något förmer än en enkel perception”. Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, 
§19.

11 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §17.



förändring.

Det är nödvändigt att varje monad skiljer sig från varje annan eftersom det hos Leibniz inte kan 

finnas två väsen som, trots att de liknar varandra, inte innehåller en inre skillnad eller en skillnad 

som ”grundar sig på en inre bestämning”.12 Denna inre bestämning som utgör monadens 

perceptioner är alltså vad som distinkt skiljer en monad från varje annan. Det finns inte två monader 

med helt igenom lika perceptioner, och det är därför som monaden genom dessa perceptioner stiftar 

sin unika synvinkel på världen som den inte delar med någon annan. Det är i denna bemärkelse som 

vi betraktar monaden som inget annat än en inre sfär inom vilken en serie eller ett flöde av 

perceptioner är invecklade, och i denna bemärkelse förstår vi det unika hos varje monad som det 

som aktualiseras i monadens perceptionsflöde. Perceptionen tillkommer med nödvändighet det 

enkla och inte det sammansatta, vilket innebär att det är i det enkla som vi finner monadens inre 

verksamhet.13

För att bättre förstå den verkliga skillnaden mellan monadernas synvinklar måste en redogörelse 

över perceptionernas olika grader av klarhet och dunkel, aktivitet och passivitet göras. Mer specifikt 

är det aktiva och passiva hos monaden betingat av klarhet och dunkel i perceptionsflödet. En aktiv 

monad har klara perceptioner och en passiv monad har dunkla perceptioner. Aktiviteten, 

passiviteten och klarheten, dunkelheten hos monaderna är ömsesidig, det vill säga: monaderna är 

anpassade efter varandra så att det som uttrycks klart av en monad förblir dunkelt hos en annan och 

det som är passivt i vissa avseenden är ur en annan aktivt. Anpassningen mellan monaderna gör att 

de innehåller relationer som uttrycker alla de andra, att varje monad kan finna sin själva grund i 

andra monader och att de därför är som levande speglar av varandra och den värld som alla 

monader delar.14 Levande eftersom monaderna är i ständig förändring genom sina perceptioner, och 

speglar därför att en monad klart och aktivt uttrycker det som ingen annan monad förmår uttrycka 

aktivt och klart. Om vi vill använda oss av en annan liknelse kan vi säga att anpassningen gör att 

monaderna kan sägas utgöra varandras skuggsidor.

12 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §9.

13 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §17.

14 ”Detta samband mellan alla skapade ting eller denna anpassning av alla efter envar och av envar efter alla de andra 
gör att varje enkel substans innehåller relationer som uttrycker alla de andra, och att den följaktligen ständigt är en 

levande spegel av universum.” Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §56.



Det som möjliggör förändringen hos monaden, det vill säga övergången från en perception till en 

annan, är monadens begär (appétition) som ständigt eftersträvar nya perceptioner. Oberoende av 

monadens grad av aktivitet och klarhet, passivitet och dunkel i perceptionerna har monaden begär 

efter att föreställa sig hela den värld som den är en del av. Monaden har dock inte möjlighet att 

föreställa sig hela världen eftersom det alltid finns ett mått av dunkel som utgör den nödvändiga 

avgränsning som den behöver för att samla sina perceptioner till en synvinkel, vilket gör att den 

istället för att föreställa sig det hela förmår fokusera på det enskilda. Denna nödvändiga 

avgränsning blir ett krav för att perceptionen inte ska vara förvirrad eller ofokuserad. Monaden kan 

inte uppfatta det hela och samtidigt ha en klar perception, utan behärskar med hjälp av dunkelheten 

i perceptionen att skapa den gräns som gör att den kan ha en klar perception på en enskild del av 

världen. Monadens synvinkel förstås alltså som att den är och måste vara fokuserad på det enskilda, 

och att den fokuserar genom att perceptionen avgränsas med ett mått av dunkel.

1.2 Den dunkla kroppens avgränsning

Vi har förstått att det som utgör den nödvändiga avgränsningen hos monadens perceptioner är en 

dunkelhet. Men hur ska vi egentligen förstå denna dunkelhet? Här blir det nödvändigt att framhålla 

relationen mellan kropp och själ, där kroppen blir just den gränsdragning som själen behöver för att 

kunna ha en klar perception. Vi skulle kunna säga att själen måste ha en kropp som fördunklar den. 

Genom att framhålla relationen mellan kropp och själ kommer vi i förlängningen också förstå hur 

relationen mellan monaderna får sin materiella gestaltning. Det vill säga: hur vi kan förstå att de 

enkla och immateriella monaderna som alltid står i relation till varandra bygger upp en sammansatt 

och utsträckt kropp som står i relation till alla andra utsträckta kroppar. Förbindelsen mellan kropp 

och själ blir även det som vi med fördel kan åberopa om vi vill förstå sambandet mellan klarhet och 

dunkel, aktivitet och passivitet i monadens perceptioner, och hur monaden alltid måste innefattar ett 

visst mått av dessa två antagonismer.

Innan vi går vidare till hur vi mer precist ska förstå perceptionerna i relation till kropp och själ, blir 

det viktigt att klargöra för exakt vad som utgör en själ, och vad som utgör en kropp. I detta 

klargörande vill jag visa på vilket sätt vi hos Leibniz hela tiden rör oss på en immateriell och en 

materiell nivå samtidigt. Med andra ord att vi befinner oss i en materiell värld som är uppbyggd av 

immateriella monader. Själen förstås som en själsmonad som i sin tur äger en ansamling av 

monader som själsmonaden uppfattar som sin kropp. Själsmonaden och kroppsmonaderna träder 



samman i den harmoni som råder mellan monadernas inre bestämningar. Eftersom monaden saknar 

utsträckning förstår vi kroppen just som en ansamling monader som bygger upp den sammansatta 

kroppen. Kroppen som utsträckning är alltså ett fenomen av outsträckta ansamlingar av monader, 

vilket innebär att den tidrumsliga relationen mellan samtidigt existerande materiella kroppar 

egentligen är en relation mellan immateriella monader.

Varje förändring som sker i själsmonaden åtföljs av förändringar i kroppsmonaderna samtidigt som 

kroppsmonaderna ”följer sina egna lagar”.15 Att kroppen följer sina egna lagar förstår vi som att 

själen verkar i enlighet med ändamålsorsaker och att kroppen verkar i enlighet med verkande 

orsaker, och att det mellan dessa ändamålsorsaker och verkande orsaker råder harmoni. Här 

positionerar sig Leibniz mot Descartes uppfattning att själen kan påverka kroppens rörelseriktning 

vilket Leibniz alltså motsätter sig med anledning av den naturlag som säger att den totala 

rörelseriktningen förblir konstant i materien.16 Den materiella kroppen har alltså en egen rörelse 

som själen inte förmår råda över dels på grund av denna naturlag och dels på grund av att den 

materiella delbara kropp är uppbyggd av immateriella kroppsmonader som är slutna i och kring sig 

själva, och det är därför som vi förstår Leibniz när han säger att varje kropp förvisso har en själ som 

äger den men att det inte betyder att själen har en bestämd mängd materia som den uppfattar som 

sin kropp. Istället befinner sig kropparna i ett ”ständigt flytande liksom floderna; deras delar går 

oupphörligt in och ut ur dem”.17 Själen byter därför kropp steg för steg men står aldrig skild från 

kroppen.

De monader som är passiva och helt saknar klara perceptioner benämns som nakna monader. De 

nakna monadernas tillstånd är ett tillstånd av bedövning eller totalt dunkel eftersom ingenting i 

perceptionerna är klart, ingenting ”avtecknar sig” eller har ”en särskild arom”.18 Det är själen som 

möjliggör för någonting klart att avteckna sig, det vill säga en klarhet i perceptionen. Själen är 

dessutom belagd med minne som gör att det finns en följd mellan perceptionerna. Kropparna är 

15 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §78.

16 ”Descartes insåg att själarna inte kan tilldela kropparna någon kraft, eftersom det alltid finns samma kvantitet kraft i 
materien. Han trodde emellertid att själen kunde ändra kropparnas rörelseriktning. Men detta hade sin grund däri, att 

man på hans tid inte kände till den naturlag enligt vilken också den totala rörelseriktningen förblir konstant i materien. 
Hade han kommit underfund med detta, så skulle han ha kommit på mitt system om den förutbestämda harmonin.” 

Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §80.

17 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §71.

18 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §60.



utrustade med sinnesorgan som samlar flera ljusstrålar, vilket ska förstås som att själens klara 

perceptioner samlas genom ett fördunklande i kroppen. Det är viktigt att förstå att det är själen som 

möjliggör en klarhet i perceptionen men att själen samtidigt är beroende av en kropp som kan samla 

de klara perceptionerna till en enda punkt genom sin dunkelhet. På det sättet förstår vi hur det som 

”tilldrar sig i själen” kan föreställa det som ”tilldrar sig i sinnesorganen”, det vill säga i kroppen.19 

Själen förstås alltså inte bara som det som står i förbindelse med utan också som det som föreställer 

kroppen.

Relationen mellan kropp och själ blir i förlängningen till förbindelsen mellan perception och begär. 

Eftersom själsmonaden är det som möjliggör en klarhet i perceptionen, är den bunden vid att ha 

begär efter nya perceptioner eftersom det skapar monadens kontinuerliga förändringar i tillstånd. 

Detta begär blir till ett begär hos den kropp där själen är förankrad, eftersom kroppen blir den 

dunkelhet som själen behöver för att kunna ha begär efter att föreställa sig det som den på grund av 

sin kropps avgränsning just inte förmår föreställa sig. Själens begär efter nya perceptioner är alltså 

avhängigt att den är förbunden och fördunklad vid en kropp. Att själen måste ha en kropp som 

fördunklar den ska dock inte förstås som att kroppen på något sätt grumlar eller utgör ett hinder för 

själens annars helt igenom klara varseblivning, utan snarare att kroppen blir en förutsättning för att 

monaden ska kunna varsebli någonting tydligt överhuvudtaget. Om själen skulle percipiera det hela 

skulle denna perception med nödvändighet vara förvirrad eftersom den inte skulle förmå att tydligt 

urskilja det enskilda. Med kroppens hjälp avgränsas alltså varseblivningen och skapar en tydlighet 

där själen är inriktad på en punkt; men en punkt där världen kan sägas fortsätta i det enskilda, där 

varje del av det enskilda innehåller det hela eftersom varje del innesluter en del, och att det därför i 

varje del finns en oändlighet. Denna oändlighet, som kommer att visa sig vara kroppens oändlighet, 

är dock inte uppfattbar eftersom varseblivningen är avgränsad.

För att ytterligare klargöra för varför själen måste vara förbunden vid en kropp som samlar dess 

klara perceptioner till en enda punkt kan vi likna själens klara perceptioner vid en oändlig mångfald 

perceptioner som utan kroppen blir förvirrade eftersom de inte stämmer samman för att bli en enda 

utan förblir en oändlig mångfald. Vidare kan vi se det som att kroppen inte bara samlar själens 

intryck utan även positionerar den i rummet. Vi kan förstå kroppens position på ett konkret och 

tidrumsligt plan, som till exempel att själen inte förmår att klart föreställa sig enskilda havsvågors 

slag om den kropp som den äger befinner sig på långt avstånd från havsstranden. Dessa havsvågor 

19 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §25.



skapar en förvirrad perception eftersom kroppen befinner sig på ett sådant avstånd att de enskilda 

havsvågorna inte kan urskiljas, och istället uppfattas ett otydligt brus. Detta innebär inte att världen 

är förvirrad eller kaosartad, utan bara att själen inte förmår föreställa sig de enskilda vågorna med 

anledning av dess kropps position i världen.

1.3 Kropparnas relationalitet

Själen uppfattar klarast de monader som har närmast relation till den kropp som tillhör den, och 

därför blir själens perceptioner avhängigt kroppsmonadernas position bland, och avstånd till, andra 

monader.20 Denna relationalitet mellan kropparna ska alltså, som jag tidigare klargjort, förstås på 

två plan, dels som de materiella kropparnas tidrumsliga relation till varandra och dels de 

ansamlingar av immateriella monader som bygger upp kroppen. Relationaliteten är på det sättet inte 

beroende av kroppar men behöver kroppar för att framträda eller gestaltas. Kroppen står inte bara i 

förbindelse med den själ som äger och föreställer den, utan står dessutom alltid i relation till alla 

andra kroppar i både en rumslig, materiell, och andlig, immateriell, mening. Kropparnas förbindelse 

med varandra blir därför en rumslig gestaltning av den relation och harmoni som redan finns mellan 

monaderna. Det är i egenskap av denna relationalitet som en kropp mottar intryck från alla andra 

kroppar.

Varje rörelse hos en kropp har någon inverkan på alla andra kroppar, även de mest avlägsna. 

Inverkan sker i proportion med avståndet ”så att varje kropp dels påverkas av de kroppar som berör 

den och på något sätt får känning av allt det som händer dem, dels också genom deras förmedling 

får känning av de kroppar som berör de förra, av vilka den själv omedelbart berörs”.21 Den enskilda 

kroppens känningar av allt det som händer andra kroppar ska förstås som att det i en enskild kropp 

finns en förbindelse till den helhet som finns innesluten i kropparnas, och därigenom monadernas, 

gemenskap. Eftersom monaderna är harmonierade med varandra står även kropparna i en 

harmonisk relation till varandra, vilket innebär att kropparna anpassar sig efter varandra och förmår 

göra det genom denna proportionella inverkan.

Jag har tidigare sagt att det i varje del finns en oändlighet som är ouppfattbar för själen eftersom 

den är förbunden vid en kropp som fördunklar den. Kroppen bär på en oändlighet även i sina minsta 

20 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §47.

21 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §61.



delar eftersom den är utsträckt och därför infinit delbar. Det gör att Leibniz kan säga att varje kropp 

är som en ”naturlig automat” vilket förstås i kontrast till de ”okroppsliga automater” som utgör de 

immateriella monader som bygger upp kroppen.22 Inuti varje del finns en del, och i varje 

utsträckning en egen rörelse. Detta kan bildligt beskrivas som att kroppens lemmar är fulla av 

trädgårdar med växter och dammar fulla av fiskar, och att det i varje del av växten, i varje lem hos 

djuret finns en likadan trädgård eller damm.23 Det finns med andra ord ”en värld av varelser, 

levande väsen, djur [...] och själar i varje minsta del av materien”.24 Här blir den harmoni som råder 

mellan ändamålsorsaker och verkande orsaker framträdande, eftersom kropparna på detta sätt 

innesluter en oändlighet av små böjelser; tillfälligheter och enskildheter som gör att de inte kan 

förklaras ur sig själva. Istället ligger deras yttersta grund utanför dem i den harmoni som råder 

mellan dessa orsaker och som nödvändiggör för själen att alltid redan finnas i kroppen för att 

möjliggöra kroppens framtida förändringar i tillstånd genom själsmonadens perceptioner.25 När 

larven blir en fjäril finns det alltså redan invecklat i larvens bestämning att ständigt förändras, att 

själen byter kropp steg för steg tills larven blir en fjäril som sedan dör. Vi ska dock inte förstå denna 

död i stäng mening eftersom det inte finns ett själens särskiljande från kroppen, och vi kan därför 

egentligen varken tala om födelse eller död eftersom kroppen är organisk och aldrig uppkommer ur 

kaos eller förruttnelse ”utan alltid genom frön”.26 Att det inte finns fullständig död eller absolut 

födelse betyder att vi istället förstår födelse som ”utveckling och tillväxt” och död som ”inveckling 

och förminskning”.27 

Att kropparna inte kan förklaras ur sig själva blir alltså inte ett problem eftersom de alltid är 

uppbyggda av kroppsmonader som är harmoniskt förbundna vid sin själsmonad, och denna harmoni 

22 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §64.

23 ”Varje del av materien kan betraktas som en trädgård full av växter och som en damm full av fiskar. Men varje 
förgrening av växten, varje lem hos djuret och varje droppe av dessa vätskor är också en sådan trädgård eller en sådan 

damm.” Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §67.

24 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §66.

25 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §74.

26 Leibniz, Monadologin, övers. Marc-Wogau, §73.

27 ”Så byter själen kropp så småningom och steg för steg, så att den aldrig plötsligt berövas alla sina organ. Hos djuren 
förekommer ofta en förvandling, däremot aldrig någon själavandring eller omflyttning av själar; ej heller finns det själar 

som är helt skilda från sina kroppar eller andeväsen utan kropp [...] Det är detta som också gör att det aldrig finns var 
sig absolut födelse eller fullständig död i den stränga betydelsen av själens skiljande från kroppen. Och det vi kallar 

födelse är utveckling och tillväxt, på samma sätt som det vi kallar död är inveckling och förminskning.” Leibniz, 
Monadologin, övers. Marc-Wogau, §72, §73.



blir framträdande i kroppens förändringar av tillstånd och relation till andra kroppar och världen. 

Det är så vi förstår hur monaderna bara förstås utifrån sin relationalitet, och hur kropparna gestaltar 

denna. Det är kroppens infinita delbarhet som möjliggör för själen att byta kropp, och att göra detta 

successivt så att den inte någon gång är utan en kropp. Eftersom monaden inte utgör sin egen grund, 

utan finner sin grund hos andra, kan den först och främst bara existera genom en gemenskap. Det 

enskilda innesluter tillfälligheter men kan inte förklaras utifrån sina tillfälligheter, utan förklaras 

bara utifrån den harmoniska helhet som utgör ordningen bland och mellan monaderna. Det är endast 

på det sättet som den enskilda monaden är beroende av andra eftersom något fysiskt inflytande på 

en annans inre inte finns. Inflytandet hos en monad på en annan kan bara verka genom den 

förutbestämda harmonin. 

1.4 Ett för-personligt stadium

Jag har sagt att vi inte kan förstå monaden på ett stadium där någonting sådant som en enhetlig 

individ eller subjekt har konstituerats, utan snarare att en opersonlig synvinkel skapas genom att 

själsmonaden med hjälp av sin kropp förmår avgränsa sin perception samtidigt som den ständigt har 

begär efter nya. Jag har vidare klargjort för att perceptionen inte kan förstås som ett medvetande, 

och därför inte heller som ett självmedvetande, utan att den förblir just opersonlig. Själens 

perceptioner som samlas och föreställs i kroppen kan inte förstås som medvetandeakter hos ett jag 

eller subjekt men som just enkla perceptioner som gör att kroppen utvecklar sina tillstånd genom 

ständig förändring. Vi förstår därför att Leibniz rör sig på ett för-personligt stadium där kroppen blir 

det som överskrider det egna eller det personliga. Om vi förstår själen som det som gör att en 

person är densamma idag som den var igår, gör denna föränderliga anordning mellan kropp och själ 

att den enskilda kroppen måste förstås som någonting annat än den egna eller levda kroppen – 

nämligen som harmonierad med en större helhet och som karaktäriserad av inre aktivitet, rörelse 

och förändring. Kroppen följer andra lagar än den själ som äger den, så fastän själen aldrig står 

skild från sin kropp kan kroppen inte förklaras ur sig själv eftersom den undergår ständig 

förändring genom själens perceptioner.

Så fastän monaden i sig själv är sluten och är inriktad på en viss punkt eller del av världen är den 

alltid redan harmonierad, och därigenom relaterad och anpassad, till alla andra monaders 

inneslutningar och synvinklar. Det betyder att det hos Leibniz inte finns någonting främmande som 

inte på samma gång finns i den egna kroppens dunkelhet. Varje monad implicerar alltid redan andra 



monader eftersom det sker en anpassning mellan monaderna. Eftersom det redan finns en inbyggd 

relationalitet sker inget möte, varken mellan immateriella monader eller utsträckta kroppar, och 

således sker det inte heller någonting sådant som en konstitution av en individ. Det sker inte ett 

möte mellan kroppar eftersom kropparna är en gestaltning av den förutbestämda harmonin som 

råder mellan monaderna; monadgemenskapen finns redan implicerad utan att ett möte behöver äga 

rum. Kropparna står förvisso i tidrumslig relation till varandra, men denna relation är som vi sett en 

gestaltning av den relationalitet som redan finns mellan de immateriella monaderna och som därför 

inte är beroende av kroppar men behöver kroppar för att framträda.

 

Det finns hos Leibniz alltså inte en kropp som möter en annan främmande kropp eftersom det redan 

finns indikationer på främmandehet i den dunkelhet som utgör kroppen. Jag ämnar nu att utifrån 

denna förståelse av monadernas relationalitet hos Leibniz problematisera Husserls användande av 

monadbegreppet, eftersom jag menar att han gör ett misstag när han utifrån en fenomenologisk 

metod använder monaden som en benämning på medvetandeakter hos ett jag som består av sin 

absoluta egenhet och som först i ett senare skeende konstituerar den andre, det främmande. Jag 

ämnar vidare att problematisera Husserls anammande av monadbegreppet i förhållandet till kroppen 

eftersom det hos Leibniz inte finns en egen kropp som skulle vara jagets, utan en kropp som 

överskrider det egna genom att vara oändligt delbar och i ständig harmonisk förändring.

2. Husserl

För att förstå varför Husserl använder Leibniz monadbegrepp är det av vikt att vi förstår den 

fenomenologiska förståelsehorisont som är hans utgångspunkt. Genom att utföra en transcendental 

epoché, det vill säga genom att sätta världen inom parentes och därigenom även subjektets 

förförståelse och naturliga inställning, ska fenomenologin tillhandahålla en objektiv vetenskap 

genom tingens direkta givenhet – att tingen visa sig för medvetandet såsom fenomen. Med andra 

ord uppehåller sig fenomenologin med att undersöka hur världen konstitueras i medvetandet och 

hur medvetandet genom sina intentionala akter ges tillgång till världen. Det handlar för Husserl om 

att gripa en ursprunglig mening genom att undersöka innebörden i att något framträder för 

medvetandet överhuvudtaget. Hur är världen given för medvetandet, och med vilken mening ges 

världen till det?

I den femte meditationen intresserar sig Husserl för hur den andre framträder för medvetande, och 



menar att för att vi ska kunna nå hur den andre framträder för oss måste vi göra det i ensamhet 

genom att gå in i en egenhetssfär, som Husserl benämner som monadologisk, där allt främmande 

utesluts. Monaden får här fungera som egot eller jaget i sin absoluta enhet, där allting som 

framträder i medvetandet tillhör mig såsom ett enhetligt jag. Frågan blir nu hur jag i min monad kan 

konstituera något främmande som inte tillhör min egenhet. Husserl försöker med andra ord dels 

beskriva hur fenomen framträder för egot, och dels hur dessa fenomen ges mening genom det 

transcendentala egots intentionala akter. Det är viktigt att förstå att det som står i fokus hos Husserl 

inte består i att bevisa den andres existens utan snarare att undersöka hur och med vilken mening 

den andre framträder för medvetandet. Den objektiva världen finns alltid redan där, och ambitionen 

ska förstås som att avtäcka hur den ger mening. Vi kommer se att jaget genom den andre kan 

upprätta en gemensam objektiv värld eftersom den andre framträder med en mening som är 

oberoende av egots akter. Den objektiva världen blir en naturlig följd av den intersubjektivitet som 

konstitueras.

Relationaliteten hos Husserl blir alltså en fråga om jagets möte med den andre eftersom den andre 

inte redan är förberedd i jaget, och det är i denna aspekt som Husserl använder sig av monaden som 

en förståelse av jagets medvetande i en ensamhetssfär som helt saknar spår av gemensamhet eller 

intersubjektivitet. För Husserl blir uppgiften nu att visa hur jagmonaden förmår konstituera den 

främmandehet som karaktäriserar den andre till förmån för en intersubjektivitet. Vi förstår monaden 

som ett begrepp som Husserl med medvetenhet hämtar från Leibniz. Att det är just Leibniz som 

Husserl har i åtanke när han åberopar monadbegreppet blir begripligt om vi tänker på strömmen av 

perceptioner i monaden som jagets ”strömmande medvetandeliv”.28 För att beskriva egots 

medvetandeakter används monadbegreppet som ett transcendentalt strömmande medvetande som är 

fristående från all naturlig inställning. Det som är värld är det som aktualiseras i monadens 

perceptioner, eller: i jagmonadens medvetande.

28 ”Egot är inte bara en anonym ström av ständigt nya cogitationes, ett humeskt ”bundle of impressions”, utan erfar dem 
också som samhöriga i ett enhetligt medvetandeliv. Detta livs enhet konstitueras i en transcendental genes som ett 

habitus, en sammanhållen struktur av alla de akter, beslut och värderingar jag genomfört, vilka tillsammans utgör mina 
egenheter, där jaget förblir som ett ”identiskt substrat”. Jaget såsom enhetspol får genom dessa habitualiteter en ”stil”, 

en ”personlig karaktär”, och blir till något individuellt. Detta beskriver Husserl med den leibnizska termen monad, som 
här innebär jaget i dess konkretion och strömmande medvetandeliv”. Sven-Olov Wallenstein, Förord till Cartesianska 

meditationer [1929] av Edmund Husserl, övers. Daniel Birnbaum och Sven-Olov Wallenstein, Göteborg: Daidalos, 
1992, 16-17. 



2.1 Den primordiala reduktionen

Genom en primordial reduktion som utförs i det fält som öppnats av den transcendentala epochén, 

reduceras jaget till sitt absoluta och transcendentala ego. Denna reduktion innebär att jaget får 

tillgång till sin egenhetssfär där alla främmande element utesluts. Egenhetssfären ska förstås som 

jaget i sin absoluta fullhet såsom ego eftersom allt som upplevs inom denna sfär tillhör jaget självt. 

Inom egenhetssfären existerar inget främmande och ingen annanhet, utan allt som framträder i 

denna sfär hör essentiellt till egot självt. I egenhetssfären har jaget en intentionalitet, det vill säga ett 

medvetande som är riktat mot de objekt som framträder, och de framträder som transcendenta men i 

form av en immanent transcendens. Här finns bara världen som immanent transcendens eftersom 

allt i egenhetssfären hör till jaget själv, och är beroende av ett jag för att framträda.29

Den primordiala reduktionen innebär alltså att jaget blir sin monad, det vill säga kliver in i den sfär 

av ensamhet som helt saknar spår av gemensamhet eller intersubjektivitet. Hur kan jaget inom 

denna monadologiska egenhet konstituera den andre, det främmande, om allting i den tillhör mig? 

Utgångspunkten i en monadologisk ensamhet tycks vid en första anblick döma oss till en 

transcendental solipsism eftersom det i den monadologiska egenhetssfären inte finns en inneboende 

harmonisk relationalitet mellan monaderna som innebär att varje monad hittar sin grund hos andra 

monader, det vill säga i den relationella harmoni som föregår min egenhet. Husserl förnekar inte att 

det finns någonting sådant som en monadologisk harmoni, men menar att den harmoniska 

konstitutionen finns hos varje enskild monad, alltså som något som ”utvecklas harmoniskt i var och 

en”. 30 Detta är, menar Husserl, inte en feltolkning utan ”hör snarare till explikationen av det 

intentionala innehåll som ligger inneslutet i det faktum att en erfarenhetsvärld är till för oss”.31 Det 

blir här tydligt att Husserl menar att intersubjektiviteten helt och hållet konstitueras i det enskilda 

subjektet, och att den konstitueras på samma sätt i alla enskilda subjekt. Det finns således en 

intersubjektivitet som förvisso har olika subjektiva sätt att framträda men som alla subjekt delar. 

Här sker alltså med nödvändighet och på samma gång konstitutionen av en objektiv värld, men 

konstitutionen av den måste ske i varje enskilt subjekt och innan konstitutionen av det främmande i 

varje subjekt sker finns det alltså ingen relationalitet. Att subjektet reduceras till sin absoluta 

29 Edmund Husserl, Cartesianska meditationer [1929], övers. Daniel Birnbaum och Sven-Olov Wallenstein, Göteborg: 
Daidalos, 1992, 112.

30 Husserl, Cartesianska meditationer, övers. Birnbaum och Wallenstein, 115.

31 Husserl, Cartesianska meditationer, övers. Birnbaum och Wallenstein, 115.



egenhet genom att kliva in i sin monad blir alltså en nödvändighet för att konstituera det 

främmande.

Den fenomenologiska metodens solipsistiska utgångspunkt öppnar med andra ord upp för frågan 

om hur andra medvetanden kan konstitueras inom ramen för ett enskilt självmedvetande. Redan 

denna utgångspunkt är alltså att placera sig på ett stadium där det finns någonting sådant som ett 

självmedvetande hos ett enhetligt jag, som först i andra hand konstituerar andra självmedvetanden 

inom ramen för jagets medvetande – men då med en mening som transcenderar det. Med denna 

solipsistiska position som Husserl kallar monadologisk blir åtagandet nu att göra reda för hur den 

andre kan framträda i medvetandet och erhålla meningen ”främmande subjektivitet”.32 Utan en 

tillgång till den transcendentala andre kan det transcendentala egot inte komma ut ur sin 

egenhetssfär och få tillgång till den värld som existerar oberoende av egots akter, och där jaget 

finner sig själv vara ett subjekt bland andra subjekt. Objektivitet konstitueras först i relationen till 

den andre eftersom det först då blir möjligt att konstituera en värld som finns där oberoende av ett 

jag, och intersubjektiviteten blir på så sätt den yttersta grunden för objektiviteten. Hur kan den 

immanenta transcendensen omvandlas till objektiv transcendens? Hur kliver jag ut ur min monad 

där jag finner mig själv stängd i solipsism?

2.1 Presentation/appresentation

När Husserl beskriver hur den andre framträder i medvetandet inom den monadologiska sfären blir 

begreppen presentation och appresentation av betydelse. Genom varseblivningen presenteras 

någonting för jaget i egenhetssfären som ett objekt. Jag har tillgång till en sida av objektet, en sida 

som presenteras, och det är denna sida som jag varseblir som blir del av egenhetssfären. Dock har 

objektet även en baksida, en undersida eller en sida som jag inte ser, men som jag kan ges tillgång 

till genom att vända på objektet eller förändra min kropps position i rummet. Den sida som inte 

direkt ges i vareblivningen kännetecknas av appresentation. När den andre framträder för 

medvetandet är det först i form av en kropp (Körper), som ett presenterat objekt som jag kan få 

tillgång till. Den egna kroppen som tillhör mig upplevs inte bara som kropp utan också som 

lekamen (Leib), vilket innebär levande besjälad kropp. Den egna kroppen, som upplevs inifrån, kan 

aldrig ges i den andres åskådning, och inte heller kan jag få tillgång till den besjälade delen av den 

32 Husserl, Cartesianska meditationer, övers. Birnbaum och Wallenstein, 113.



andres kropp.33 Den andres kropp upplevs i den primordiala sfären som ett objekt i rummet, som ett 

där, samtidigt som den egna kroppen upplevs som mitt här. Den andre kan inte framträda för 

medvetandet som en besjälad kropp eftersom den andre då skulle vara en del av mitt här.34 Det är 

viktigt att vi förstår att denna appresentation av den andre som radikalare än appresentationen av 

objektets frånsida, eftersom frånsidan hos ett objekt enkelt kan förvandlas till hitsida genom att 

vända på objektet eller ändra kroppens rumsliga position. Den andres lekamen kan aldrig 

presenteras för mig och därför karaktäriseras den andre alltid av en irreducibel främmandehet som 

närvarar via appresentationen.

2.2 Parandet

Husserls väg mot konstituerandet av intersubjektiviteten går således bara inledningsvis via den 

primordiala reduktionen och egenhetssfären. För att intersubjektiviteten och en gemensam värld ska 

upprättas krävs det att jag lämnar min monadologiska sfär. Husserls nästa steg blir därför att visa 

hur egots väg ut ur egenhetssfären går genom konstitutionen av den andres kropp som ett alter ego. 

Detta sker genom parandets association. 

Parandet sker genom att mening skjuts över mellan två fenomen som liknar varandra, och som 

därigenom konstitueras som par.35 Den andre är immanent transcendens, som tillhörande min 

egenhetssfär, tills parandet och meningsöverföringen äger rum. Genom parandet bildar egot ett 

fenomenellt par med ett annat ego.36 En kropp framträder som verkar vara eller snarare liknar ett 

annat jag. Den andres kropp får i parandet motta meningen lekamen, och den andres kroppen blir 

därigenom ett alter ego. Eftersom ett annat medvetande nu transcenderar egenhetssfären möjliggörs 

jagets utstigande ut ur den. Den andres lekamen transcenderar egenheten eftersom den andres 

33 Husserl, Cartesianska meditationer, övers. Birnbaum och Wallenstein, 119.

34 ”Då i denna natur och värld min lekamen är den enda kropp som är ursprungligt konstituerad som lekamen (ett 
fungerande organ), måste kroppen där borta, som likväl uppfattas som lekamen, ha erhållit denna mening genom en 

apperceptiv överföring som utgår från min lekamen, och detta på ett sätt som utesluter ett verkligt, direkt och därigenom 
primordialt bekräftande av lekamlighetens specifika predikat genom egentlig varseblivning. Redan från början står det 

klart att bara en likhet, som inom min primordialsfär förbinder denna kropp där borta med min egen, kan bilda 
motivationsfundamentet för den ”analogiserande” uppfattningen av den andre kroppen som en annan lekamen.” 

Husserl, Cartesianska meditationer, övers. Birnbaum och Wallenstein, 117. 

35 Husserl, Cartesianska meditationer, övers. Birnbaum och Wallenstein, 119.

36 Husserl, Cartesianska meditationer, övers. Birnbaum och Wallenstein, 119.



lekamen finns utanför egenhetssfären, och den andre framträder nu som oberoende av jaget och som 

bärare av en mening som transcenderar egots konstitutiva akter.37 Via parandet konstitueras istället 

en sfär av intersubjektiv natur som blir tillgänglig för jaget. Med andra ord har det nu mellan jaget 

och den andre konstituerats en gemensam objektiv värld. Denna gemenskap innebär att ”[d]et 

varande befinner sig i en intentional gemenskap med annat varande. Detta är en principiellt unik 

förbundenhet, en verklig gemenskap, och det är den som på ett transcendentalt sätt möjliggör 

världens vara, en värld av människor och ting.”38

Den husserlska jagmonadens varseblivningsakter upplever alltså kropparna i sitt synfält som 

tillhörande monadjaget själv. För att en intersubjektivitet ska upprättas krävs det att den andres 

kropp i egenhetssfären uppträder och konstitueras med meningen lekamen i det parande som blir en 

nödvändighet för att konstituera en gemenskap av varanden. Genom konstituerandet av en 

intersubjektivitet finner jaget i sig själv den främmandehet som karaktäriserar den andre – jaget 

finner sin egen kropp som ett objekt i rummet och att kroppen bär på den passivitet som gör att den 

är utsatt för den andre. Det är först när denna främmandehet, som alltså på samma gång är den 

andres främmandehet, konstitueras i jaget som den egna kroppen förstås som både subjekt och 

objekt. Det innebär att jaget själv bär på den kroppsliga dubbelhet som kan exemplifieras med den 

omkastning som sker när den vänstra hand rör vid den högra, och jaget inifrån upplever sin levda 

och besjälade kropp som rör vid den egna kroppen som ett objekt. Att jaget träder in i en 

egenhetssfär där den egna kroppen upplevs inifrån blir på så sätt en förutsättning för det parande 

som möjliggör för den andre att konstitueras med meningen lekamen. Den andres besjälade kropp 

kan inte konstitueras i jagmonaden, men genom att den främmandehet som karaktäriserar den 

andres kropp just genom att den är besjälad kan konstitueras förmår jaget kliva ut ur sin egenhet och 

bli del av en gemenskap. Hos Leibniz finns det, som vi har sett, redan indikationer på andra 

monader i kroppsmonadernas dunkla delar utan att ett möte mellan monaderna äger rum.

3. Deleuze

För att undersöka den perspektivförskjutning som jag menar sker hos Husserl med monadbegreppet 

vänder jag mig nu till Deleuzes icke-fenomenologiska förståelse av Leibniz. Det handlar här inte 

om att motsätta mig en utveckling eller omtolkning av monadbegreppet, utan snarare att stödja mig 

37 Husserl, Cartesianska meditationer, övers. Birnbaum och Wallenstein, 118 - 119.

38 Husserl, Cartesianska meditationer, övers. Birnbaum och Wallenstein, 133.



på tanken att en fenomenologisk förståelse förutsätter en konstitution av subjekt och objekt utan att 

förstå dessa utifrån en process av aktualisering och realisering.39 Jag försöker här närma mig en 

förlängd förståelse av monaden som vilar på händelsen snarare än på fenomenet, som inte 

sammanbinds vid ett jag som hos Husserl, utan snarare vid förpersonliga individuationsformer. I 

Deleuzes förståelse innebär att vara monad att utveckla eller innehålla serier av fria och obundna 

singulariteter, vilket vi förstår som monadens perceptioner. Aktualiseringen hos monaden förstår vi 

som själsmonadens perceptioner, och realiseringen det som föreställs i kroppen. Att ha en 

perception kan därför inte förstås som en relation mellan akt och objekt, såsom Husserl gör 

gällande. Ett aktualiserat fenomen konstituerar inte automatiskt en objektiv värld utan måste 

förverkligas i kroppen enligt ett orsakssamband som är av en annan art än faktiska fenomen. Att 

tänka monaden på detta sätt gör att den leibnizska individen befinner sig på ett för-personligt 

stadium som utgörs av dess specifika synvinkel –  sina perceptioner, sin del av världen som den 

uttrycker klart och distinkt.

3.1 Dominans och underkastelse

Eftersom en monad inte har någon empirisk kunskap om andra monader går det att hävda att allting 

som framträder är i form av fenomen – av representationer. Det finns, som vi har sett, ingen verklig 

kommunikation mellan monaderna annat än den som verkar genom den förutbestämda harmonin. 

Den relationalitet som monaderna verkar genom är dock tillräcklig för att varje monad ska förstås 

som avgränsad, det vill säga att själsmonaden genom sin kropp har sin specifika gräns, sin punkt av 

världen som den uttrycker klart. Detta, att förstås som avgränsad, blir just Husserls problem i mötet 

med den andre. Var tar jagmonaden slut och var börjar den objektiva världen som finns oberoende 

av jagets akter? Om vi förstår monaden som avgränsad och som förbunden till vad som uttrycks av 

andra monader och till den harmoniska ordning som existerar utanför den, så förstår vi också att 

monadens insida blir en slags utsida. Att monadens slutenhet på samma gång är ett ”oändligt veck”, 

39 ”Deleuze however never ceases to stress that although a phenomenon is simultaneously perceived by the soul and 
projected in a resembling matter, it nonetheless remains irreducible to both. For this reason the result of epoché cannot 

be the monad understood as an internal relationship between subject and world or as a field of consciousness saturated 
with meaning. In fact, both subject and object are themselves constituted, or rather produced, in a double process of 

actualisation and realisation.” van Tuinen, ”A Transcendental Philosophy of the Event”, Deleuze and The Fold: A 
Critical Reader, 160. 



som Deleuze säger, som bara kan vecklas ut genom att visa den andra sidan.40 Hos Husserl tycks 

förhållandet vara omvänt – utsidan blir en insida och frågan blir: hur kan det som finns utanför mig 

konstitueras i mig? När frågan egentligen borde vara: hur vecklas det som finns i mig ut?

Att ha en perception hos Husserl innebär att jagmonaden är medveten om sina perceptioner – att 

perceptionerna är intentionala medvetandeakter. Men monaden varseblir inte i sig själv, den är inte 

en jagström av perceptioner eftersom själsmonaden varseblir genom att ha en kropp, ”den varseblir 

genom att likna kroppen”.41 Hos Leibniz är perceptionerna det som med nödvändighet tillkommer 

det enkla och inte det sammansatta. Deleuze säger att perceptionerna fattas som inre egenskaper 

(eller snarare: som predikat till monaden), och kroppen blir till de yttre egenskaper som möjliggör 

för kroppen att omstörta och kasta om bland själens ägodelar. Den kropp som förmår samla dessa 

perceptioner blir sedan en gestaltning av monadens inre egenskaper. Perceptionerna är också, som 

vi har sett, bundna till det begär som finns hos kroppen.

Att själen äger en kropp innebär inte att det skulle vara ett stilla tillstånd som skulle vara ägarens, 

för som vi har sett är kroppens delar i ständig förändring i förhållande till varandra och till den själ 

som äger dem. Själsmonadens förhållande till sin kropp blir därför en händelse karaktäriserad av 

dominans och underkastelse, eftersom en kropp bara hör till själsmonaden så länge själen 

dominerar de monader som hör till själsmonadens delar.42 Dominans och underkastelse blir alltså 

aspekter hos detta att ha – att tillhöra, att äga. Vi kan därför inte tala om att jag har en kropp utan att 

dra in denna aspekt. Själsmonaden har alltid en kropp men dessa kroppsdelar byts ut och ersätts av 

andra monader som själen dominerar.43 Vilka monader som kommer att tillhöra själen bestäms 

utifrån själens aktualiserade perceptioner eftersom det blir dessa som realiseras i själsmonadens 

kropp, och som förbinder den närmare med vissa monader och avlägsnar den från andra genom 

40 ”It is true that the monad not yet possess the synthetic structure of transcendental apperception, but only an analytical 
principle of subjecivity in its objectivated, substantial form. Analogous to the structure of the Cartesian cogito, each 

state of perception is the objective self-realisation of the subject. If, despire its precritical conception, there can be 
discerned in Leibniz something similar to a transcendental epoché, it is, firstly, because cosciousness is defined as the 

knowledge of having a peception, comparable to the consciousness of the correlation between act and object, and 
secondly, because its intentional correlates precede all external reality precisely by actively constituting it.” van Tuinen, 

”A Transcendental Philosophy of the Event”, Deleuze and The Fold: A Critical Reader, 158.

41 Gilles Deleuze, Vecket: Leibniz och barocken [1988], övers. Sven-Olov Wallenstein, Göteborg: Glänta Produktion, 
2004, 174.

42 Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 177.

43 Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 177.



kroppens tidrumsliga position. 

Den kroppsliga utsatthet som blir ett resultat av konstituerandet av intersubjektiviteten hos Husserl, 

där jaget kliver ut ur sin monad och finner sig själv vara subjekt och objekt och därigenom utsatt för 

den andre, finns alltså redan hos Leibniz utan att ett konstituerande av den främmande subjektivitet 

som karaktäriserar den andre äger rum. Denna utsatthet visar sig i denna maktkamp som finns 

mellan själsmonaden och kroppsmonaderna, och detta förhållande som karaktäriseras av dominans 

och underkastelse öppnar upp för förståelsen av hur själen kan sägas äga de monader som utgör 

dess kropp, och varför detta ägande inte är ett stilla eller lugnt tillstånd utan snarare karaktäriseras 

av just en maktkamp; av olika krafter som driver varandra.44

3.1 Kroppens kaoshantering

Som vi tidigare sett motsätter sig inte Husserl någonting sådant som en monadologisk harmoni, men 

menar att monaden först själv konstituerar och sedan utvecklar denna harmoni snarare än att 

monaden skulle vara i och en del av den redan från början. Husserls jagmonad finner genom 

parandet indikationer på det främmande i sin sfär, och kan på så sätt konstituera en objektiv värld 

”till vilken både jag och det främmande hör”.45 I egenhetssfären utgör den egna och levda kroppen 

inte ett problem, och det är genom parandet med en annan kropp som liknar min som den andre 

konstitueras i mig med den främmandehet som inte tillhör min egenhet. Den andres kropp ges 

meningen alter ego, alltså främmande besjälad kropp som inte tillhör mig men som liknar mig. För 

Leibniz har ”alter egot tvärtom redan dykt upp på ett tidigare stadium i den fenomenologiska 

deduktionen, och detta kan förklaras tillräckligt av den förutbestämda harmonin”.46 Detta innebär 

att den främmandehet som karaktäriserar den andre hos Leibniz alltid redan är implicerad i 

kroppens dunkla delar. Det finns alltid redan implikationer på främmande monader i den dunkelhet 

som utgör kroppen utan att någonting sådant som ett möte eller ett parande ska äga rum. Med 

Husserls vokabulär betyder detta alltså att om jagmonaden upptäcker någonting främmande i sig så 

är det bara en indikation på främmande monader som klart uttrycker det som jagmonaden på grund 

44 ”Förvisso har monaden en kropp, den är oskiljaktig från en kropp som svarar mot dess klara zon, men den innehåller 
den inte, och den är verkligt distinkt från den: monaden kräver bara, på grund av sin krafts begränsning, som utgör dess 

passiva förmåga eller dess första materia[...] Det är en dominerande monad försåvitt den ställer ett sådant krav.” 
Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 181.

45 Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 172.

46 Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 175.



av sin dunkla kropp inte förmår uttrycka klart.47 Monaderna utgör varandras skuggsidor och därför 

behöver inte konstitutionen av den andre och den objektiva världen ske genom ett möte eftersom 

det redan finns indikationer på en gemenskap som förklaras utifrån den harmoni som råder mellan 

monaderna.

Hos Deleuze blir monadens unika synvinkel till ett såll – det finns en ”kaotisk mångfald” innan ”ett 

slags såll införs”.48 Detta såll ska vi förstå som kroppens förmåga att samla själens perceptioner då 

själen inte förmår föreställa sig det hela eftersom denna varseblivning med nödvändighet skulle bli 

en förvirrad och kaotisk sådan. Kroppen avgränsar, som vi sett, perceptionerna till en synvinkel. 

Om vi inte upplever kaos är det för att ”det bara är frånsidan av det stora sållet, som i oändlighet 

bildar serier av delar och helheter, vilka förefaller oss kaotiska (som aleatroriska följder) bara på 

grund av vår oförmåga att följa dem, eller på grund av otillräckligheten hos våra personliga såll”.49 

Våra personliga såll är monadens specifika synvinkel som harmonierar med det stora såll som utgör 

den förutbestämda harmonin. De oändligheter som bildar serier av delar och helheter är 

ouppfattbara eftersom det finns en otillräcklighet hos själsmonadens perceptioner genom kroppens 

dunkelhet. Dessa oändligheter förstår vi som som kroppens oändligheter – det är kroppens 

dunkelhet som förmår skugga de oändligheter som finns invecklade i den, som utgör indikationen 

på det främmande som alltså på samma gång är en del av kroppen. Det finns en ”oändlighet av 

andra varelser som är invecklade i varandras organ; vår kropp är en slags värld full av en oändlighet 

av skapelser som också förtjänar att existera.”50 Dessa oändligheter av varelser ”är oskiljaktiga från 

de flytande delarna av min kropp såtillvida att de ånyo blir lika främmande för mig som de var 

tidigare”.51 Den oändlighet som finns i kroppen är ”aktuella materiella delar, i enlighet med den 

oändliga delningen och med naturen hos massor och samlingar”.52 Dessa lagar för samlingar blir det 

som gör att kroppens delar inte bara invecklas och utvecklas – istället för att födas och dö, eftersom 

det inte finns fullständig födelse eller fullständig död – utan också det som gör att delarna ”ständigt 

47 Jagmonadens ”inre ägodelar medför tillräckliga indikationer på främmande monader vars skugga jag upptäcker i mig, 
i min mörka fond, eftersom det inte finns något dunkelt i mig som inte förvandlas till klarhet i en annan monad”. 

Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 132.

48 Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 132.

49 Och vidare: ”Inte ens grottan är ett kaos, utan en serie vars element i sin tur är andra grottor fyllda av en allt mer 
subtil materia, och där var och en sträcker sig in i de andra.” Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 132-133.

50 Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 174.

51 Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 174.

52 Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 174.



kommer och går (fluxion)”.53 Kroppens dunkla förmåga att fungera som ett såll kan alltså betraktas 

som en kaoshantering av världen – som en harmonisering, som ett sållande i kaos. Att vidare mer 

specifikt undersöka de lagar och den maskinella automatik som finns inbyggd i den monadologiska 

och organiska kroppen, som ”oändligt överträffar alla konstgjorda automater”, finns det inte 

utrymme till här, men skulle väl kunna stå i fokus för kommande undersökningar.54

Avslutning

Vi har förstått att Leibniz placerar sig på ett stadium som föregår en fenomenologisk förståelse av 

relationen mellan enskildhet och helhet eftersom detta stadium karaktäriseras av en för-personlighet 

som föregår konstitutionen av en medvetande individ. Själens perceptioner som samlas och 

föreställs i kroppen kan inte förstås som medvetandeakter hos ett jag eller ett subjekt men som just 

enkla perceptioner som samlas i kroppens organ till en opersonlig synvinkel, och som gör att 

kroppen förmår utveckla sina tillstånd. Vi kan därför inte heller tala om en konstituerad individ hos 

Leibniz – vi befinner oss på ett stadium som föregår konstitutionen av enhetlig enskildhet. Hos 

Husserl tycks det, redan innan han börjar sina metodologiska meditationer och redan innan 

subjektet reducerats till sin absoluta egenhet i form av ett ego, finnas en förutsatt individ. Detta får 

sin indikation dels i jagmonadens medvetandeakter, och dels genom den egna kroppen som upplevs 

inifrån.

Det är, som vi har sett, på just kroppens nivå som Husserl upptäcker den främmandhet som 

karaktäriserar den andre genom det parande som utgår från den egna lekamen, den egna besjälade 

kroppen. Hos Husserl blir särskiljandet mellan den andres kropp och den egna, levda och besjälade 

kroppen av betydelse eftersom den andre måste framträda för medvetandet med meningen hos en 

besjälad kropp som transcenderar jaget för att en intersubjektivitet ska upprättas. Vi förstår också att 

det är först när intersubjektiviteten är konstituerad som jaget och den egna kroppen får sin 

nödvändiga avgränsning – genom ett parande med en kropp som är precis som min med undantaget 

att den just inte är min. Vore den andre redan på andra sätt implicerad i jaget skulle ett mötet mellan 

den andres kropp och den egna kroppen inte behöva äga rum eftersom vi inte skulle veta vad som 

53 Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 174.

54 ”Ty en maskin, som framställts genom människans konst, är inte maskin i var och en av sina delar. […] Naturens 
maskiner däremot, dvs. de levande kropparna, är maskiner också i sina minsta delar, och det i det oändliga." Leibniz, 

Monadologin, övers. Marc-Wogau, §64.



egentligen tillhör oss. Hos Leibniz har mångfalden av monader redan upptäckts innan kropparna 

möts i tid och rum, eftersom kropparna bara förblir en gestaltning av den förutbestämda harmoni 

som råder mellan monaderna, och som gör att de anpassar sig efter varandra, att deras specifika 

synvinklar på världen harmonierar. Och denna harmoni behöver inga kroppar för att framträda.

Att det finns en anpassning mellan monaderna gör att frågan om huruvida de fenomen som 

framträder är verkliga eller om också andra uppfattar dem tappar sin relevans. Detta gör vidare att 

det inte uppstår ett problem i mötet, eller ens ett möte, med den främmande andre eftersom den 

andre liksom jag innesluter samma värld och våra specifika synvinklar på denna värld harmonierar 

med varandra. Det är helheten av monaderna, som alla står i förbindelse med varandra, som 

tillsammans utgör världen. Denna helhet som regleras utifrån tanken på harmoni mellan 

monadernas enskilda perspektiv gör att vi därför inte heller kan tala om sanna och falska 

perceptioner, utan istället säga att skådandet alltid är sant och att vi finner våra temporala 

tillhörigheter genom den gemenskap som heter den förutbestämda harmonin. Avslutningsvis väljer 

jag att citera Deleuze när han säger: ”Det är inte lätt att veta vad som tillhör oss, och hur länge. 

Fenomenologin räcker inte till för det.”55

55 Deleuze, Vecket, övers. Wallenstein, 176.
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