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KAPITEL 1 - INTRODUKTION 

Inledning 
I denna uppsats vill jag undersöka begreppet skuld hos den judiske tänkaren Martin Buber 

(1878-1965). Bubers användning av begreppet avser inte i förstone vår vardagliga uppfattning 

av skuld, tillämpad på olika områden såsom juridikens, moralens eller religionens. Jag kan 

befinnas vara skyldig till förskingring, jag kan vara skyldig CSN för mitt studielån, eller jag 

kan vara skyldig någon en förklaring eller en ursäkt; i Bubers mening står jag visserligen i 

olika avseenden i skuld, men ännu inte i en egentlig och avgörande betydelse.  

Den existentiella skulden är den skuld som varje människa bär inom sig i förhållande 

till sitt eget vara. Tanken går kanske till den kristna läran om arvsynden och det finns både 

likheter och skillnader. För Bubers del handlar det dock framför allt inte om en kollektiv 

mänsklig skuld utan om en personlig skuld som har sin utgångspunkt i den Andre. Att vara 

människa innebär att alltid stå i relation till ett Något, men att bli fullt människa är att 

förverkliga relationen på en etisk nivå, till en Någon – ett Du.  

Den existentiella skulden är därför en personlig skuld samtidigt som den inte är 

förankrad i ett subjektivt förhållande. Skuld kan inte reduceras till individens känsla av skuld, 

utan den är istället förankrad i ett objektivt förhållande, i relation till ett personligt Du utan 

vilken jaget inte heller blir ett fullt jag – ett etiskt jag. 

Syfte och frågeställning  
Uppsatsen har ett tredelat syfte. Det första är att jag vill undersöka och klargöra Martin 

Bubers skuldbegrepp. Det andra är att jag vill undersöka hur detta begrepp kan förstås i ljuset 

av hans etik och människosyn. Det tredje är att kritiskt granska denna teori om skuld, hans 

etik och människosyn. 

För syftet arbetar jag med följande motsvarande frågeställningar: 

1. Vad menar Buber med begreppet skuld? På vilket sätt är skulden förankrad i något 

objektivt? 

2. Hur ser Bubers människosyn och etik ut? Hur kan Bubers teori om skuld förstås i ljuset av 

hans människosyn och etik? 

3. Vilka kritiska invändningar kan riktas mot Bubers teori om skuld samt hans människosyn 

och etik.  
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Undersökningsmaterial 
Primärmaterialet är relevanta delar av Bubers pensum. De huvudsakliga tankarna kring 

begreppet skuld återfinns i texten Skuld och skuldkänsla. Begreppet diskuteras kortfattat i 

andra texter, t.ex. i Jag och Du och Människans väsen. 

Jag och Du
1 (1923) är det verk där de flesta av Bubers senare idéer finns i sin 

ursprungliga form. Här tecknas huvudtankarna i det som utgör hans dialogiska filosofi i vilken 

hans relationsetik utgör en del. Den dialogiska filosofin är intimt förbunden med den 

människosyn Buber utvecklar i vilken människan i sitt grundläggande vara är relation. 

Relationen uttrycks i form av en hållning till världen som artikuleras med grundordet Jag-Du, 

vilket Buber ställer mot en objektifierande hållning till världen som uttrycks med grundordet 

Jag-Det. Den text vi möter i Jag och Du är den första delen av vad som från början var tänkt 

att utgöra ett mer omfattande verk. Buber realiserade aldrig sin ambition men uppfattade ändå 

den del som idag utgör Jag och Du som hans mest framträdande verk.  

I Människans väsen
2 (1942) vidareutvecklar och konkretiserar Buber de idéer om en 

dialogisk filosofi som han i Jag och Du gav en mer poetisk och visionär form. Först måste 

nämnas att den svenska titeln till verket är olyckligt vald. Den tyska originaltiteln är Das 

Problem des Menchen som på inget sätt signalerar att Buber skulle ha en essentialistisk 

människosyn, vilket jag menar att den svenska titeln på ett onödigt sätt lyfter fram.3 I 

Människans väsen definierar Buber för första gången själv det intellektuella fält han kallar 

filosofisk eller spekulativ antropologi i vilket ett holistiskt-vetenskapligt perspektiv läggs på 

människan. Verket är uppbyggt huvudsakligen som en idéhistorisk exposé där han undersöker 

människans ”problem”, dvs. hennes existentiella problematik, utifrån olika tänkare i dåtid och 

(Bubers) samtid.  

I Distans och relation
4 (1950) återkommer Buber med svar på den kritik som riktas 

mot hans dialogiska filosofi, främst som den formuleras i Jag och Du. Texten anlägger ett 

tydligare antropologiskt och epistemologiskt perspektiv genom att Buber går tillbaka för att 

förklara sådant som han endast snuddar vid i sin tidigare text, nämligen hur det specifikt 

mänskliga i förhållande till andra djurarter ska förstås som en naturlig utveckling från en 

ursprunglig distansskapande rörelse som sedan möjliggör att människan träder i relation till 

det distanserade. I denna bok utvecklar Buber också sina idéer om skillnaden mellan anrop 

                                                           
1
 Buber, Martin: Jag och Du. Ludvika, Dualis 2006. 

2
 Buber, Martin: Människans väsen. Ludvika, Dualis 2006. 

3
 Buber använder dock begreppet människans väsen i sina texter och jag diskuterar betydelsen av detta uttryck 

i kapitel 2 och 3. 
4
 Buber, Martin: Distans och relation. Traktat om det dialogiska livet. Dualis, Ludvika 2008. 
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och tilltal, vilket representerar två kvalitativt skilda sätt för människan att kommunicera på 

som har direkt koppling till Bubers relationsbegrepp.  

Skuld och skuldkänsla
5 (1958) är ett omarbetat och vidareutvecklat manus som Buber 

använde på en internationell konferens för medicinsk psykoterapi i London 1948. Med tanke 

på att Bubers begrepp om skuld är relativt outvecklat i hans filosofi i sin helhet, är det bra att 

känna till att texten i första hand tillkom som en inlaga i diskussionen om psykoterapeutens 

roll och ansvar i mötet med sina patienter, och inte som en självständig teori om skuld. Syftet 

med texten är framför allt att problematisera och kritisera att man inom den psykologiska 

praktiken isolerar individens känsla av skuld genom att separera den från dess ursprung. I den 

psykologiska praktiken är skulden som sådan obsolet och kan helt reduceras bort. Denna 

reduktion hämtar sin legitimitet framför allt från Sigmund Freuds teorier om överjagets 

internaliserade tabun. Buber argumenterar i motsats till detta att skulden har en förankring i 

ett objektivt förhållande och i slutändan i det han betecknar som existentiell skuld.  

Metod 

I enlighet med Carl-Henric Grenholms terminologi söker jag utföra en innehållslig idéanalys.
6 

En sådan analys har som syfte att tolka och förstå innehållet i Bubers texter, dels genom att 

skuldbegreppet placeras in i (utvalda delar av) hans tänkande i sin helhet, dels för att kritiskt 

belysa användningen av detta begrepp som sådant. Skuldbegreppet kan endast begripas på ett 

rättvisande sätt genom att jag också utökar analysen till andra innehållsligt mer utvecklade 

texter av Buber. En kritisk belysning av innehållet innebär att jag söker identifiera eventuella 

svårigheter i användandet av olika centrala begrepp i fråga. Dessa svårigheter kan komma av 

begreppets mångtydighet och vaghet men också av att Buber använder och tillämpar begrepp 

på olika sätt i olika sammanhang.  

Det huvudsakliga begreppet skuld är både mångtydigt och vagt. Det finns en 

kontextuell mångtydighet i begreppet som sådant i det att vi vanligen skiljer mellan skuld i 

ekonomisk betydelse, skuld i moralisk betydelse och skuld i juridisk betydelse. Kontexten 

avgör vad vi menar med användningen av begreppet.7 Som jag nämnde inledningsvis 

motsvarar inga av dessa betydelser fullt ut Bubers användning av begreppet och det är därför 

viktigt att reda ut denna mångtydighet. Det gör jag dels genom att belysa Bubers egna införda 

                                                           
5
 Buber, Martin: Skuld och skuldkänsla. Ludvika, Dualis 1996.  

6
 Grenholm, Carl-Henrik: Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning. Lund, Studentlitteratur 2006, s 

213. 
7
 Aa, s 228. 
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distinktioner såsom juridisk, religiös, existentiell skuld men också genom att precisera och 

förtydliga dessa distinktioner med mina egna när så behövs.  

Begreppet skuld är också vagt i den bemärkelsen att det är svårt att tydligt se vilket 

tillämpningsområde det har.8 Jag uppfattar dock kärnan i Bubers skuldbegrepp som relativt 

tydligt; att det handlar om en hos individen förekommande känsla av skuld med förankring i 

ett verkligt förhållande utanför individen och som Buber alltså benämner som objektivt. Men 

hur denna skuldens objektiva förankring ser ut, hur den ska förstås och tillämpas framkommer 

inte direkt i Skuld och skuldkänsla. Det Buber skriver själv i detta verk är kontextuellt 

begränsat till en specifik kritik av psykologisk terapi och av förklarliga skäl inte uttömmande.  

Begreppet skuld behöver således ges en rimlig tolkning. Enligt Grenholm innebär en 

rimlig tolkning av en teori att den i det sammanhang den förekommer inte rymmer 

motsägelser i förhållande till författarens teori i sin helhet och att den tar hänsyn till 

författarens avsikter.9 Eftersom Buber inte tecknar en explicit teori om skuld måste därför 

sammanhanget i vilken begreppet förekommer tas med i analysen. Ett ”kontextkriterium” tar 

hänsyn till i vilket sammanhang en sats förekommer i för att på så sätt bättre förstå dess 

innebörd.10 I min undersökning är den specifika kontexten, dvs. kritiken mot psykologin, 

viktig att ha med för att jag sedan ska kunna göra en utvidgad tolkning av begreppet skuld i 

förhållande till Bubers människosyn och etik. Bubers skuldbegrepp verkar nämligen vara 

direkt relaterat till hans idé om ansvar och det är därför med en utvidgad analys av 

ansvarsbegreppet som jag menar att begreppet skuld kan förstås i ett större sammanhang. En 

rimlig tolkning bör som ett andra kriterium också utgår från ”generositetsprincipen” med 

vilken man söker tolka författaren välvilligt i den betydelsen att man har som utgångspunkt att 

författaren inte motsäger sig själv. Man ska, om möjligt, välja den tolkning som gör 

författarens resonemang konsistent hellre än en tolkning som innebär motsägelser.11 En kritik 

mot Buber som jag undersöker i kapitel 4 handlar dock om att han möjligen gör sig skyldig 

till en motsägelse, men en sådan kritik måste i sin tur bemötas i sin egen rätt med denna 

generositetsprincip i åtanke. Min tolkning kommer inte vara isolerad till Bubers användning 

av begreppet skuld i Skuld och skuldkänsla, och inte heller till endast Bubers egen användning 

av begreppet eftersom han i stor utsträckning har lånat dess innehåll av andra filosofer, 

framför allt Sören Kierkegaard. Därför bör den rimliga tolkningen också vara en naturlig 

                                                           
8
 Aa, s 229. 

9
 Aa, s 239 

10
 Aa 

11
 Aa, s 240 
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tolkning
12 i betydelsen att begreppet uppfattas på samma sätt av andra filosofer och kritiker, 

dvs. den betydelse som begreppet har inom den existensfilosofiska traditionen (till skillnad 

från en straffrättslig eller etisk tradition).  

Bubers samlade skrifter tillhör flera olika slags genrer. I Skuld och skuldkänsla, är 

objektspråket till sin karaktär lättillgängligt, vilket hänger ihop med textens ursprungliga 

syfte. I Bubers mest kända verk Jag och Du är objektspråket bitvis svårgenomträngligt och 

inte sällan mystifierat. Det tillhör själva framställningsformen, och utgör även en av denna 

texts kvaliteter, att den inte är en akademisk avhandling. Walter Kaufmann sätter den både 

tidsmässigt och stilistiskt i samband med poetiska verk som Khalil Ghibrains Profeten och 

Friedrich Nietzsches Sålunda talade Zarathustra.13 Den är med andra ord mångdimensionell 

och svårtolkad. I andra skrifter är framställningen och textens karaktär mer ”klassisk”, och i 

ytterligare andra finns en tydlig pedagogisk och lättfattlig karaktär.  

För att klargöra Bubers centrala begrepp ställer jag ett antal analysfrågor till 

primärmaterialet. De flesta av dessa kan jag besvara genom att klargöra och kommentera 

Bubers tankar sådana som de framställs i Skuld och skuldkänsla och Jag och Du. Jag 

kompletterar vid tillfällen även från andra ovan nämnda skrifter. Analysfrågorna är: 

- Hur beskriver Buber relationen mellan skuldkänsla och skuld? 

- Hur ser Bubers kritik av psykologin ut med avseende på skuldkänsla och skuld? 

- Vad menar Buber med att skulden har en ontisk och obejktiv karaktär? 

- Vad är existentiell skuld?  

- Vad är det för speciellt med människan? 

- Vad menar Buber med begreppet värld och vad är innebörden i att den är tvådelad? 

- Vad menar Buber med begreppet relation och mer specifikt: vad står i relation till vad? 

- Hur analyserar Buber jaget och vad är innebörden av dess tvåfaldighet (eller dualitet)? 

- Vilken är språkets roll i Bubers människosyn och etik? 

- Vad menar Buber med begreppet ansvar och vilket samband har det med begreppet 

skuld.  

Jag vill införa ett par distinktioner som syftar till att klargöra Bubers användning av några av 

dessa centrala begrepp. Den första distinktionen gäller det subjektiva och det objektiva. Med 

det subjektiva avses här människans ”inre” värld av känslor och tankar. Med det objektiva 

avses det som finns oberoende av människans individuella existens samt individens 

                                                           
12

 Aa, s 238f. 
13

 Kaufmann, Walter: Discovering the Mind vol 2. Nietzsche, Buber and Heidegger. McGraw-Hill, New York 1980, 

s 251. 
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tankar/känslor om den. Som jag diskuterar i kapitel 2 kan begreppet objektiv uppfattas som 

vilseledande med tanke på hur Buber de facto tillämpar det och frågan är om det inte snarare 

kan vara det intersubjektiva mellan människor som Buber faktiskt avser med begreppet.14 Den 

andra distinktionen hänger därför ihop med den första; mellan det sociala och det 

mellanmänskliga. Den sociala dimensionen av mänskligt liv är den där individen samspelar 

med andra individer under vissa normer, regler och lagar som formellt och informellt 

styr/påverkar individen i den mänskliga samlevnaden. Den mellanmänskliga dimensionen är 

av etiskt slag och består i möten mellan personer, i mötet med den Andre som någon 

annorlunda än du själv. En tredje distinktion görs mellan existentiell och ontologisk där 

existentiell avser den dimension i vilken människan förhåller sig till sin egen existens; sitt 

eget vara och till sin egen värld, och ontologisk avser det i vilket det existentiella förankras i 

något allmänt och universellt. Det ontologiska uppfattar jag med andra ord som den 

metafysiska grunden för en existentiell betraktelse.  

Förutom att analysera begreppet skuld är ett syfte med uppsatsen att relatera den till 

Bubers människosyn och etik. Med människosyn avser jag det som tillsammans med ett 

värderingssystem och en grundhållning utgör en livsåskådning.15  Här vill jag kort diskutera 

det jag uppfattar som en skillnad mellan begreppen människosyn och antropologi. Begreppet 

antropologi är centralt för Buber men begreppet har en något utökad betydelse än vad vi 

vanligen menar med den vetenskapliga disciplinen antropologi. Buber benämner själv den 

delen av sitt tänkande där han ägnar sig åt ett icke-empiriskt teoretiserande om människan, för 

filosofisk eller spekulativ antropologi, för vilken han hämtar inspiration från olika håll; 

religion, filosofi, psykologi, biologi, språkvetenskap. För Buber är detta en kunskap som i 

dess skilda delar inte kan ge en uttömmande beskrivning av människan, men som tillsammans 

bidrar till kunskap för en helhetssyn på människan. Maurice Friedman påpekar att det inte är 

möjligt att helt och hållet uppfatta den filosofiska och religiösa innebörden av Bubers 

dialogiska filosofi, om man inte också tar denna filosofiska antropologi med i beräkningen.16 

Bubers filosofiska antropologi ser alltså ut att tangera något av innehållet i begreppet 

människosyn men i denna uppsats gör jag alltså en åtskillnad mellan antropologi i Bubers 

mening och människosyn eftersom jag menar att det finns ytterligare element i Bubers 

                                                           
14

 Marcel, Gabriel : Marcel, M.Gabriel: L'Anthropologie philosophique de Martin Buber. I Martin Buber. 

L’ho e et le philosophe. Centre national des hautes études juives (Red.). Éd. de l'I stitut de so iologie de 
l'U iversité li re de Bru elles, Br ssel 1 6 ,  
15

 Bråkenhielm, Carl-Reinhold, m fl (red): Aktuella livsåskådningar. Del 1. Existentialism, marxism. Doxa, Lund 

1988, s 13.  
16

 Schlipp Paul Arthur, Friedman, Maurice (Ed): The philosophy of Martin Buber. La Salle, Open Court 1967, s 

171.  
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människosyn (med ovan definition) som belyses av den etik han utformar. Den fulla 

innebörden av Bubers människosyn går inte att extrahera från hans filosofiska antropologi.  

Med begreppet etik avser jag varken en normativ etisk teori eller ett metaetiskt 

värdefilosofiskt perspektiv. Med etik förstår jag i denna uppsats en reflektion över moralen 

som utgörande en grund för ett värderingssystem. Buber är fenomenolog och hans reflektion 

genomsyras helt och hållet av detta filosofiska utgångsläge. Man kan med andra ord kalla 

Bubers etik för en fenomenologisk etik eftersom den tar sin utgångspunkt i ett icke-diskursivt 

betraktande av moralens ursprung och startpunkt. Denna etik måste i sin tur förstås som intimt 

och på ett specifikt vis förknippad med Bubers människosyn. Det kan kort demonstreras så 

här: Människan egentliga vara är relation och relationen innebär ett fundamentalt ansvar för 

den Andre. Hur detta ansvar för den Andre karakteriseras har avgörande konsekvenser för det 

slags etik Buber utformar. Bubers dialogiska eller fenomenologiska etik är alltså av annat slag 

än det vi vanligen menar med etik i termer av metaetik eller normativ etik, även om normativa 

teorier ibland kan ha sin utgångspunkt i Bubers dialogiska filosofi. Exempel på sådana 

normativa etiska teorier är omsorgsetik (vårdetik) och vissa former av feministisk etik.  

Teori 

I linje med det tredje syftet för min uppsats vill jag även kritiskt granska Bubers teori om 

skuld samt hans etik och människosyn. I min granskning har jag två kritiska utgångspunkter. 

Det ena är att bedöma rimligheten i Bubers teori om skuld, hans etik och människosyn. Ett 

kriterium för att bedöma rimlighet är erfarenhetskriteriet som ställer kravet på en lära eller en 

filosofi att den ska överensstämma med mänskliga erfarenheter.17 Frågan jag ställer är 

således: stämmer Bubers användning av begreppet skuld och dess förankring i ett relationellt 

vara, överens med hur vi i allmänhet uppfattar skuld och relation? Detsamma gäller för 

Bubers etik och hans människosyn: överensstämmer de centrala delarna i den livsåskådning 

han utformar med hur vi vanligtvis brukar uppfatta och förhålla oss till vår egen omvärld? I 

kapitel 4 kommer jag att undersöka framför allt filosofen Walter Kaufmanns kritik om att 

Buber inte på ett rättvisande sätt beskriver hur en verkligt genuin relation ser ut, hur den 

kommer till stånd och utvecklas. Kaufmanns bärande idé är att Buber bortser från att verkliga 

relationer är mer dynamiska än hur han  framställer det, och att grunden för denna relationens 

dynamik bygger på att jaget måste förstås på ett diametralt olikt sätt än vad Buber gör och för 

fram. 

                                                           
17

 Grenholm, Carl-Henric, Att förstå religion, s 303. 
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Ett andra kriterium för rimlighet är koherenskriteriet som ställer upp kravet på en lära att den 

ska hänga samman och att det åtminstone inte ska finnas logiska motsägelser.18 En kritik som 

delvis hänger ihop med Kaufmanns är att Buber i sin karakterisering av relation gör sig 

skyldig till en motsägelse. Bubers grundläggande idé för sin dialogiska filosofi är att relation 

föregår individualitet. Det sanna etiska jaget framträder först i relationen till den Andre, i ett 

Jags relation till ett Du. Samtidigt, och detta ser ut att finnas implicit i Bubers idé om ansvar 

och skuld, måste Buber förutsätta detta jag för att det ska kunna träda i relation till den Andre 

som det radikalt annorlunda, för vilken detta etiska jag också har ett fundamentalt ansvar. 

Detta är en kritik mot själva kungstanken i Bubers filosofi och den framförs av flera tänkare. 

Jag kommer i kapitel 4 framförallt undersöka de argument som Nathan Rotenstreich, Philip 

Wheelswright och Emmanuel Lévinas framför. Lévinas kritik är extra intressant och viktig 

eftersom den erbjuder en ”lösning” på problemet med jagets individualitet och kan därmed 

också uppfattas som en vidareutveckling av Bubers idé. För Lévinas måste jaget redan bära på 

en form av individualitet för att kunna vara etiskt ansvarigt inför den Andre. Men detta ansvar 

är fullständigt dikterat av den Andres närvaro (i form av Ansiktet) och jaget är därför endast 

fullt ut jag – ett etiskt jag - när den Andre är närvarande.  Lévinas skiljer sig därför diametralt 

från övriga kritikers slutsatser, men framför allt innebär det att han driver Bubers eget 

tänkande om ansvar och skuld till dess yttersta konsekvens och man kan med visst fog säga 

att han också radikaliserar Bubers relationella etik.  

Tidigare forskning 

Den mesta forskningen om Buber har gjorts och görs fortfarande på Bubers modersmål tyska. 

Att döma av titlar och sammanfattningar behandlar ett antal avhandlingar direkt eller indirekt 

syftesområdet för min uppsats, men eftersom mina kunskaper i det tyska språket är alltför 

rudimentära har jag valt att istället fokusera på det som har skrivits på de främmandespråk jag 

bättre behärskar; engelska och franska.  

I den svenska forskningen finns inga arbeten som direkt behandlar mitt 

problemområde och i de arbeten där Bubers människosyn och etik ändå diskuteras handlar det 

i första hand om tillämpningar av hans tänkande på specifika områden, mestadels inom 

pedagogik och vård. Jag har därför valt att helt bortse från denna litteratur eftersom jag har 

hittat relevant och mer ingående diskussioner i litteratur på engelska och franska.  

På det engelska språkområdet står Maurice S. Friedman i förgrunden. Förutom ett par 

biografier har han skrivit omfattande översikter av Bubers tänkande där Martin Buber: The 
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Life of Dialogue 19 främst bör nämnas. Jag har till stor del använt mig av Friedmans bok för 

att förstå Bubers tänkande i sin helhet, men jag refererar mycket sparsamt till denna bok i min 

uppsats. Den har dock varit till mycket stor praktisk hjälp, i synnerhet för att förstå Buber i 

förhållande till sina kritiker. Friedman är också medredaktör till The Philosophy of Martin 

Buber vilket är en omfattande antologi med kommentarer till Bubers verk, där ett antal 

framstående filosofer från 1900-talet bidrar med artiklar. Den kritik jag undersöker i kapitel 4 

i min uppsats är främst hämtad från två av artiklarna i denna antologi; ”The Right and the 

Limitiations of Bubers dialogical thought” skriven av Nathan Rotenstreich samt ”Buber's 

Philosophical Anthropology” av Philip Wheelwright. Även Emmanuel Lévinas och Walter 

Kaufmann bidrar med artiklar i denna antologi och även om de i denna antologi framför en 

liknande kritik som de ovan nämnda, har jag huvudsakligen hämtat deras respektive kritik 

från andra, och senare källor. En text av vikt för kapitel 4 är Kaufmanns Discovering the Mind 

vol 2. Nietzsche, Buber and Heidegger
 där författaren gör en jämförande studie över i titeln 

nämnda tänkares medvetandeteorier. I ett av kapitlen undersöker Kaufmann kritiskt Bubers 

relationsbegrepp med avseende på dess rimlighet, både ur ett praktisk-etiskt perspektiv och ur 

ett psykologiskt perspektiv om jagets roll i en relation. I kapitel 2 hänvisar jag återkommande 

till Rollo May som är en av den humanistiska psykologins främsta namn. I Den omätbara 

människan
20 gör han läsningar och tillämpningar av det existensfilosofiska tänkandet inom 

psykologin vilka i hög utsträckning tangerar Bubers egna idéer om psyko-terapeutens roll i 

frågan om hur patientens känsla av skuld ska nalkas och ”behandlas”. May gör som jag 

uppfattar det en sammanfattning av den existensfilosofiska traditionens skuldbegrepp vars 

olika delar han sammanför under begreppet ontologisk skuld. Detta begrepp använder jag som 

referenspunkt i jämförelsen med Bubers eget begrepp existentiell skuld.   

På det franska språkområdet använder jag mig framför allt av texter av Emmanuel 

Lévinas men refererar då till och citerar de franska originalverken (inga svenska 

översättningar finns till dessa verk). Lévinas som rätt eller fel ibland nämns som Bubers 

arvtagare med hänvisning till deras snarlika tänkande kring alteriteten (Bubers Du/Anletet; 

Lévinas Ansiktet), bidrar med en ytterligare dimension av förståelsen till Bubers dialogiska 

filosofi i allmänhet och till hans begrepp om skuld i synnerhet.  I kapitel 3 refererar jag till 

boken Entretiens avec Emmanuel Lévinas
21 av Michaël de Saint-Cheron och kommenterar i 
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 May, Rollo: Den omätbara människan. Om människosynen i existentiell psykologi och terapi. 
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denna Lévinas tolkning av skuldmotivet hos Marcel Prousts karaktärer. I kapitel 4 använder 

jag mig av Lévinas sista bok Dieu, la mort et le temps 
22 där han, utan att nämna Buber och de 

problem han i andra texter (t.ex. i ovan nämnda antologi) identifierar i Bubers relationsetik, 

utvecklar sitt svar på hur jaget ska tänkas i sin alteritet så att det fundamentala ansvar har för 

den Andre kan bättre förstås.  På franska finns det i övrigt förhållandevis lite forskning kring 

Buber, vilket är något förvånande eftersom Buber brevväxlade med många franska 

intellektuella (ex. Francois Mauriac och Jean-Paul Sartre) och dessutom är en direkt 

inspirationskälla till den etik som den litauiskt födde men franskspråkige Lévinas utformade. 

Det har dock skrivits ett par substantiella introduktioner till Bubers tänkande varav den 

senaste av Maurice-Ruben Hayoun.23 I denna har jag hämtat en del bakgrundsinformation om 

Bubers förhållande till Kierkegaards filosofi men jag refererar inte direkt till detta verk.  

Disposition 

I kapitel 2 gör jag en undersökning av Bubers skuldbegrepp med fokus på texten Skuld och 

skuldkänsla. För att förstå Bubers argumentation är det viktigt att också förstå kontexten i 

vilken dessa tankar uppkommer. Jag kommer därför först visa på vilka likheter och skillnader 

som finns mellan Bubers och den existensfilosofiska traditionens begrepp om skuld, för att 

sedan kortfattat redogöra för Sigmund Freuds och Carl-Gustafs teorier om skuld. Vidare 

redogör jag för Bubers kritik av Freud och Jung i frågan, för att sedan via Bubers egna 

distinktioner mellan olika slags skuld, klargöra hans teori om existentiell skuld. 

Avslutningsvis vill jag belysa Bubers idéer om samvetets avgörande roll med hjälp av två 

exempel från skönlitteraturen; Marcel Prousts roman På spaning efter den tid som flytt och 

Franz Kafkas roman Processen.  

I kapitel 3 återför jag begreppet skuld på Bubers etik och människosyn. Därför 

redovisar jag det relevanta innehållet i människosyn och etik med utgångspunkt i boken Jag 

och Du och andra texter där Bubers idéer senare har förtydligats och utvecklats. Jag drar 

också fortsatta paralleller med existensfilosofiskt tänkande, framförallt Sören Kierkegaard. 

Eftersom Buber inte själv uttryckligen analyserar problematiken med jaget i den så kallade 

Det-hållningen, föreslår jag därför en tolkning om hur denna problematik ska förstås. Detta 

gör jag dels utifrån det han de facto säger om Det-hållningen, dels utifrån det jag hittills har 

kommit fram till med avseende på Bubers skuldbegrepp.  

I kapitel 4 granskar jag kritiskt Bubers begrepp om skuld, hans människosyn och etik. 

Kritiken är tvådelad men har samtidigt en gemensam frågeställning; hur ska vi egentligen 
                                                           
22

 Lévinas, Emmanuel: Dieu, la mort et le temps. Grasset, 1993. 
23

 Hayoun, Maurice-Ruben: Martin Buber, Une introduction. Agora 2014. 
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förstå Bubers idé om jagets roll i Du-relationen? Utifrån Buber dialogiska filosofi uppkommer 

frågan om hans idé om relation är rimlig och motsvarar hur vi vanligtvis menar att 

meningsfulla relationer ser ut. Vidare är frågan om relation och framför allt parterna i denna 

relation såsom Buber uppfattar dem, dvs. Jag och Du, beskrivs på ett logiskt konsistent sätt. 

Svaret på denna kritik har konsekvenser för hur begrepp som ansvar och skuld kan 

formuleras. Avslutningsvis kommer jag därför att redogöra för Emmanuel Lévinas variant av 

denna kritik och hur han tänker att den ska lösas samtidigt som Bubers grundidé om ansvar 

och skuld möjligen kan räddas från kritiken.  
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KAPITEL 2 – MARTIN BUBERS SKULDBEGREPP 

 

I detta kapitel är syftet att undersöka Martin Bubers skuldbegrepp för att på så sätt besvara 

min första frågeställning; vad menar Buber med begreppet skuld? På vilket sätt är skulden 

förankrad i något objektivt?  Buber menar att skulden är förankrad i själva varat – den har en 

”ontisk karaktär” - och benämner den som existentiell skuld. För att förstå Bubers resonemang 

är det relevant att relatera det till den existensfilosofiska tradition som han på många sätt 

inspireras av. På så vis kommer vi tydligare se på vilket sätt Bubers tankar även skiljer sig 

från denna tradition. Vidare kommer jag redogöra för i vilket specifikt sammanhang Buber 

utvecklar sina tankar om skuld och hur han kontrasterar dessa mot två inflytelserika teorier 

inom i den dåtida psykologin – Sigmund Freuds psykoanalytiska teori och Carl-Gustaf Jungs 

analytiska psykologi. För att sedan förstå den vidare innebörden i det centrala begreppet 

existentiell skuld är det nödvändigt att förstå hans distinktioner mellan olika slags skuld. 

Dessa distinktioner leder slutligen fram till det Buber menar är samvetes roll som en 

grundläggande och värderande instans i människan vilket möjliggör insikten om den 

existentiella skuldens etiska innebörd.  

Existensfilosofins skuldbegrepp 
Begreppet skuld är traditionellt inom det existensfilosofiska tänkandet intimt förknippat med 

själva definitionen av att vara människa. Det är avgörande för människouppfattningen i denna 

tradition att människan inte kan leva sitt liv utan att samtidigt överta skulden för sitt liv. Det 

handlar inte här i första hand om de skyldigheter en människa har att leva i överensstämmelse 

med det rådande normsystemet, och att hon förväntas förhålla sig till detta genom att med sina 

val välja att följa eller att bryta mot det, utan om att hon i djupare mening i självet verket 

skapar sig ett norm- och meningssystem genom detta val. Människan kan inte välja bort valet, 

eftersom detta i sig innebär att passivt förhålla sig till ett rådande norm- och meningssystem. 

Hon är skyldig att välja, eller med Jean-Paul Sartres berömda paradox; människan är dömd till 

frihet. Valet och friheten innebär en ambivalent insikt för den existentiella människan 

eftersom hon å ena sidan skapar ett meningssystem åt sig själv genom valets betydelse, och 

andra sidan uppfattar valet som betungande i form av krav och det enorma ansvar som därmed 

ligger på människan. Detta krav kan inte heller reduceras till ett yttre sociokulturellt 

normtryck som man kan välja att förhålla sig till, eller förhållas sig till på det ena eller andra 

sättet, utan är i själva verket ett uttryck för existensens egen struktur. Det är detta som är 
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betydelsen i existensfilosofins skuldbegrepp; att vara människa innebär ett krav på 

ansvarstagande och ett val. Att vara människan är också att vara skyldig något.24 

I den existensfilosofiska traditionen från Kierkegaard och framåt är begreppet ångest 

centralt för att förstå innebörden i begreppet skuld. Ångest är det tillstånd människan hamnar i 

då hon ställs inför utmaningen att förverkliga sin grundläggande frihet och de möjligheter och 

krav denna insikt (eller oftast anande) medför. Kierkegaard talar därför om ångest som 

”frihetens svindel” då det är insikten om frihetens möjlighet, och i sin tur dess absoluta 

begränsning i och med döden, som ger ångesten dess existentiella kvalitet. I denna logik 

kommer känslan av skuld, vilket är en existentiellt betingad känsla av skuld, som en 

konsekvens av insikten, eller misstanken i många fall, att man i sitt liv förnekar eller inte 

förverkligar möjligheterna i vad det innebär att vara människa.25 Skuldkänslan ligger med 

andra ord i insikten om att skulden tillhör människan i egenskap av att vara människa, att 

skulden har en förankring i den värld, som är människans livsvärld.  

Rollo May skiljer på olika slags skuld inom den existensfilosofiska tanketraditionen. 

Han grupperar alla dessa aspekter av skuld under beteckningen ontologisk skuld och relaterar 

denna skuld till olika aspekter av existensen, vilka motsvarar människans olika livsvärldar 

(”Mitwelt”, ”Eigenwelt” och ”Umwelt”). Den första formen av skuld är förknippad med våra 

förfelade möjligheter, vilket har ett direkt samband med den upplevelse av ångest som 

insikten om friheten genererar. Den andra formen av skuld är den vi har i förhållande till våra 

medmänniskor, vilken uppstår i ambivalensen i upplevelse av asymmetri mellan mig själv och 

andra människor. Jag både betraktar mig själv som individ i min egen livsvärld, samtidigt som 

jag tvingas erkänna att jag med nödvändighet därmed med min blick begränsar den Andre och 

dennes livsvärld. En tredje, mer övergripande form av ontologisk skuld är en separationsskuld 

i förhållande till naturen och existensen i sin helhet, där människan som art betraktad i den 

gemensamma (sic) erfarenheten av att vara ett unikt djur i det sätt vi förhåller oss till 

existensen på, upplever skulden som ett fundamentalt utanförskap i förhållande till den övriga 

existensen och framför allt andra levande varelser.26 
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 Slök, Johannes, Existentialism, s 117.  
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 May, Rollo, Den omätbara människan. Om människosynen i existentiell psykologi och terapi. s 124 f.  
26
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grepp” det avgörande i den tvåfaldiga och specifikt mänskliga egenskapen att ha en värld, genom att upprätta 

distans och träda i relation. (Buber, Martin, Distans och Relation, s 5.) 
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Den ontologiska skulden som May pekar på kännetecknas av att den har sin grund i 

människans strukturella vara, vilket är varat som sådant. Detta har olika innebörder. Det ena 

är att skulden kännetecknas av att varje människa har del i den; samtidigt som vi aldrig helt 

lyckas förverkliga våra egna möjligheter undgår vi aldrig att på något sätt förvränga våra 

medmänniskors verklighet. Var en av oss står alltid i ett dialektiskt förhållande till våra 

möjligheter som människa och till våra skyldigheter gentemot medmänniskor.27 Det andra är 

att den ontologiska skulden inte kan härledas från kulturella förbud eller från en introjektion 

av kulturens seder (i Sigmund Freuds mening), fastän skulden de facto tar sig i uttryck på 

skilda sätt i olika kulturer. Skulden har tvärtom sin rot i det mänskliga självmedvetandets 

faktum och i den potentiella insikten som där görs om människans möjligheter och 

begräsningar i världen som också är en värld hon delar med andra.  

Med den existensfilosofiska optiken består alltså inte skuld i något yttre ”ytligt” 

förhållande. Den kan inte endast härledas från kontingent sociala strukturer, utan utgör istället 

något inherent i själva existensen, dvs. människans existens. Skulden är å andra sidan inte 

något helt igenom inre i den betydelsen att den endast tillhör en enskild individs förhållande 

till sin egen unika existens. Sanningen ligger i det subjektiva, menar Kierkegaard, men 

subjektiviteten är något som karakteriserar den mänskliga existensen som sådan. Dess 

inherenta struktur är något alla människor har gemensamt. Som vi kommer se gör Buber en 

viktig ontologisk poäng av denna aspekt av gemensamhet, vilket också verkar indikera att han 

på en viktig punkt skiljer sig från den existensfilosofiska traditionen.  

Skuld och skuldkänsla 
Inte vid något tillfälle i sina texter utvecklar Buber begreppet skuld som något isolerat utan 

endast som utgångspunkt för en kritik mot en reduktiv idé om att skulden är något rakt 

igenom subjektivt. Denna kritik är det huvudsakliga syftet med texten Skuld och skuldkänsla. 

Bakgrunden till texten är den internationella konferensen för medicinsk psykoterapi som hölls 

i London 1948 där temat för det första plenarsammanträdet skulle beröra skuldens ursprung. 

En första viktig distinktion kom att handla om skillnaden mellan skuldens ursprung och 

skuldkänslornas ursprung.28 För Buber är denna distinktion avgörande för hans idé om att 

psykoterapeutens arbetsbeskrivning bör omdefinieras och utökas, men framför allt utgör det 
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 Aa.  
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 Buber, Martin, Skuld och skuldkänsla, s 5.  
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en utgångspunkt för formuleringen av hans eget skuldbegrepp, vilket skiljer sig på avgörande 

punkter från den klassiska psykoanalytiska skolans uppfattning.  

Den springande punkten i Bubers kritik av psykologin är att den i ambitionen att 

analysera inre sammanhang, inskränker sig till att endast behandla individens subjektiva 

förhållande till och hanterande av skuld. Denna begränsning är i den terapeutiska situationen 

inte alls en tillfällighet utan istället väl förankrad i de teorier och perspektiv som Buber riktar 

sin kritik mot. För Buber är det viktigt att terapeuten i vissa speciella fall måste inse att hon 

eller han måste axla en mer omfattande och mer grannlaga uppgift – en ”livsterapeutisk” 

uppgift – som innebär att terapeuten måste gå utanför sin snävt definierade arbetsbeskrivning 

och de givna ramarna för sin praktik, för att leda patienten i en annan riktning. Terapeuten ska 

i denna utökade roll erbjuda den utökade insikten som ligger i att ”möta den verkliga skulden 

som ett ontiskt definierat Något, vars plats inte är i själen utan i existensen”.29 Här stöter vi nu 

för första gången på Bubers tanke om skulden som något annat än reducerbart till ett inslag i 

det inre och det subjektiva. Det är ett Något – med versal - utanför människan som hon måste 

förhålla sig till och som är själv ursprunget till känslan av skuld. Detta ”i existensen” är till 

synes helt i linje med den existensfilosofiska lokaliseringen av skuld. Som vi har sett ovan är 

det en egenskap hos varat, dvs. hos människovarat.  

Frågan är här vad Buber lägger för innebörd i uttrycket ”ontiskt definierat Något”. Till 

synes verkar han befinna sig i den existensfilosofiska traditionen och dess definition av skuld 

som ett modus i människovarat, men både versalen på ordet ”Något” och hans senare 

kvalifikationer av skulden som något förankrat i ”ett objektivt förhållande” verkar ändå 

indikera att han betonar någon ytterligare aspekt i människovarat. Gabriel Marcel har i en 

kommentar påpekat att det finns en olycklig vaghet i Bubers användning av begreppet 

”objektiv”. Han menar att det riskerar att leda tankarna ”tillbaka” till före det 

existensfilosofiska genombrottet, nämligen till en kantiansk idé om verkligheten där fokus 

ligger på frågeställningen om hur det kunskapande inre subjektet når ut till en yttre objektiv 

verklighet som är där, men som det aldrig fullt ut kan få kunskap om. Vad Buber egentligen 

menar med ”objektiv” i detta sammanhang, hävdar Marcel, verkar snarare vara det 

intersubjektiva fält som uppstår i den mellanmänskliga samvaron, vilket är något annat än 

både det rent subjektiva och det renodlat kantianskt objektiva.30 Marcel vill med detta ”rädda” 

Buber till den existensfilosofiska ortodoxin, men samtidigt pekar andra kommentatorer på det 
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de facto kantianska inflytandet i Bubers tänkande.31 Frågan kvarstår alltså hur detta Något 

förankrat i ett objektivt förhållande egentligen ska förstås.  

Bubers kritik av Freud och Jung 
Buber riktar sig framför allt mot Sigmund Freud och Carl-Gustav Jung, vars båda teorier om 

överjaget respektive självet mäter ut själens landskap och lokaliserar skulden i första hand i 

det inre och subjektiva. För både Freud och Jung är skuld reducerbar till känslan av skuld, 

men på lite olika sätt. Buber hyser stor respekt för Freud som han menar är en ”stor senfödd 

upplysare” och tycker sig kunna härleda en viss metodologisk, självkritisk medvetenhet hos 

Freud i hans likgiltighet inför skuldens ontiska karaktär. Han pekar på att Freud själv kallade 

psykoanalytiker för ”oförbätterliga mekaniker och materialister”32. För Buber är denna 

kommentar ett slags erkännande av en viss optisk begränsning i Freuds egen teori som så 

nitiskt förnekar skuldens verklighetskaraktär med hänvisning till att det tillhör metafysikens 

och religionens domäner. För naturalisten Freud har skulden en avgörande funktion i den 

psykiska strukturens höjdpunkt som förenas i överjagets instanser i form införlivade tabun, 

individens relation till auktoriteter och sociala instansers inflytande på individen. Skulden 

internaliseras utifrån yttre sociala strukturer och är ”naturlig” så till vida att det är en del i en 

för människan nödvändig socialiseringsprocess som i sin tur har sin förklaringsgrund i 

människan som biologisk varelse. Freud uttrycker det dock i mer dramatiska termer om att 

skulden är en sublimering av individens rädsla för straff från överjagets sadistiska herrar.33  

För Jung är skulden helt och hållet ett inom-psykiskt fenomen i självet, som i dess 

individuationsprocess drivs av en inherent logik. ”Det onda” står i självet som motpart till 

”det goda” och individen måste lyckas förena dessa värdemotsatser för att kunna utvecklas. 

Idén om ”det onda” och ”det goda” är i Jungs lära, enligt Buber, begrepp som självet 

använder som etiketter på det ”anande av motsatser” i den dialektik som självet befinner sig i 

individuationsprocessen.34 Självet genererar med andra ord omedvetet skulden som en 

företrädare för det ”onda” för att kunna driva fram sitt självförverkligande. Skuldkänslan är 

således, till skillnad från hos Freud, ett slags biprodukt – i form av psykiska projektioner, 

nödvändiga för självets utveckling genom självets upplevelse av det icke-önskvärda ”onda” i 

den inre dialektiken. 
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Oavsett upphovet till skulden; internaliserade tabun i överjaget eller psykiska projektioner i 

självet, finns det enligt Buber varken hos Freud eller hos Jung någon plats för skuldens 

ontiska karaktär och ursprung. Hos Freud hamnar vi i kulturens förtryck och hos Jung i 

självets solipsistiska vindlingar. Buber skriver att det som förenar dessa tänkare är att de 

uppvisar en blind fläck i frågan om skuldens vara, och att ”man söker efter de betydelsefulla 

spåren i det omedvetna, som om de var orsakerna, men inte sambandet med det levda livet.”35 

Skuldens orsak kan inte efterfrågas i något inre, varken i överjaget eller i självet, utan i första 

hand som ett samband med det levda livet. Detta är helt centralt i Bubers resonemang 

eftersom det levda livet – den livsvärld människan är inbäddad i och förhåller sig till, är det 

som först och främst måste identifieras och konstateras som en orsak utanför henne själv. 

Människan och hennes inre värld kan inte plockas ut ur det sammanhang i vilket hon ingår, 

för att hitta en renodlad psykologisk förklaring till hennes inre värld. Människan och hennes 

livsvärld måste tänkas som en helhet, och varande i ett nödvändigt samspel i fråga om vad 

som orsakar vad. Men frågan uppstår naturligtvis om ”det levda livet” inte är det yttre 

sammanhang i vilket Freud menar att sociala tabun uppstår och som individen sedan kommer 

att internalisera och i sitt inre omvandla till en känsla av skuld.  

För Buber ligger det egentliga problemet dock i att frågan om skuldens ursprung ställs 

på ett felaktigt sätt och att orsakerna till skuldkänslan inte söks tillräckligt djupt. Det räcker 

inte med att konstatera att tabun existerar och kan generera känsla av skuld hos individen, 

utan man måste också ställa sig frågan varför tabun överhuvudtaget existerar. Buber skulle 

förmodligen hålla med Freud om att skulden kan ges en antropologisk och psykologisk 

förklaring, men skulle sedan påpeka att sådana förklaringar inte säger något ytterligare om 

varför överhuvudtaget tabun uppstår, sådant att de kommer att utgöra en del av det 

värdesystem i den livsvärld som för Buber är specifikt mänsklig. Buber menar att tabun och 

tabuläggning endast är möjliga genom en gammal insikt om att människan kan bli skyldig och 

vet det.36 Människan vet det, i den betydelsen att hon för det mesta endast anar denna 

möjlighet, och i många fall lever stora delar av sitt liv endast med denna aning. Olyckligtvis, 

menar Buber, misstas denna djupare aning för en diffus känsla av skuld. Vad människan vet 

om skuldens realitet och ursprung ligger av olika anledningar alltså inte i öppen dager för 

människan, och vi kommer längre fram se vad det enligt Buber är som hindrar insikten att slå 

igenom. Det är med instrument som introspektion och en specifik förståelse av samvetet som 
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terapeuten, via en korrekt analys av skuldens egentliga ursprung, måste inse den utökade roll 

som det innebär att leda patienten djupare och utöver själva känslan av skuld.37 

Buber är inte ensam i sin kritik av den klassiska psykoterapin med avseende på 

skuldbegreppet. Rollo May menar att en reducering av skuld till skuldkänsla i den 

psykologiska praktiken bidrar till en verklighetsförlust och känsla av illusion hos patienten.38 

Verklighetsförlusten skulle kunna ligga i att patienten verkligen upplever att den har begått ett 

allvarligt moraliskt fel men att detta fel sedan sätts inom citationstecken med hänvisning till 

att det ”bara” eller ”egentligen” handlar om socio-kulturella konstruktioner och strukturer, 

och att det därmed inte har med det verkliga förhållande som patienten faktiskt upplever att 

den har kränkt. May ställer frågan om det inte också bidrar till att befästa patientens neuros 

genom att denna metodologiska reduktion leder till och möjliggör för patienten att trivialisera 

skulden så att den inte på allvar ger denne möjligheten att inse att den i realiteten har ”förfelat 

sitt vara”.39 Enligt Buber är detta i högsta grad fallet; att bli fri från sin skuldkänsla innebär 

endast en pyrrhusseger för individen; det skjuter upp insiktens ögonblick om den verkliga 

skulden och leder till en desillusionerad syn på den egna individen och dess förhållande till 

andra människor.  

Den existentiella skulden 
Så här långt kan man via Bubers kritik av psykoterapin se vad Buber menar att skulden inte 

är, dvs. något enbart inre och reducerbart till känslan av skuld. Men skuldkänslan har för 

Buber trots detta en instrumentell roll i det att den i dess autentiska form leder fram till 

insikten om skuldens egentliga karaktär och betydelse. Ingen insikt om skuldens 

verklighetskaraktär, utan en känsla av skuld; det är i denna känsla som den inre processen 

som leder till ett existentiellt uppvaknande börjar. Buber kallar denna specifika känsla av 

skuld för den autentiska skuldkänslan som utmärks av att den har en strängt personlig 

karaktär, vilket i sin tur återspeglar tanken att det är något med en potential att transformera 

individen till person.40 Det innebär ett uppvaknande till insikten om vad skuldkänslans 

egentliga ursprung är och att den har en djupgående etisk innebörd. Skuldens ontiska karaktär 

är dess etiska karaktär.41 

Den autentiska skuldkänslan, om rätt analyserad, leder fram till insikten om den 

existentiella skulden. Buber ger själv en betydelsediger definition av denna:  
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En existentiell skuld uppstår när någon kränker en mänsklig ordning som han själv i sitt väsen 

känner och erkänner som ett fundament för sin egen och varje mänsklig existens.42 

 
Man kan först notera likheterna med begreppet ontologisk skuld i den existensfilosofiska 

traditionen. För att kort rekapitulera har vi i detta tänkande att göra med skuld som en 

egenskap i varats struktur och som kännetecknande för den mänskliga existensen som sådan. I 

den existentiella strukturen (eller ordningen med Bubers uttryck), karakteriseras människan 

som fri och ansvarig i förhållande till den livsvärld hon befinner sig och deltar i. Som Gabriel 

Marcel påpekar utesluter begreppet ”ordning” idén om en renodlat subjektivistisk tolkning av 

begreppet skuld och därmed utesluter det även ett reduktivt psykologiserande förhållningssätt 

till skulden.43  

Vid första anblick ser det alltså ut som att Buber följer den existensfilosofiska 

traditionen, genom att med begreppet existentiell skuld syfta på att den är relaterad till en 

egenskap i människovarat. Men om man funderar lite över Bubers ordval i sammanhanget kan 

man återigen fråga sig om inte Buber ändå skiljer sig från den existensfilosofiska traditionen. 

Leder inte begreppet ”ordning”, till skillnad från ”struktur”, tanken i en riktning som pekar på 

något annat och utöver det som avses med människans livsvärld i det existensfilosofiska 

tänkandet? Finns det här tankegods från Bubers judiska bakgrund och en koppling till idén om 

den givna Lagen som en i första hand etisk ordning? En ytterligare fråga som möjligen 

förstärker denna undran rör ordvalet i citat ovan; är inte verbet ”kränka” relativt starkt när 

man talar om skuld i existensfilosofisk mening? Man kan möjligen kränka en annan 

medmänniska med vilken man delar sin livsvärld, men att kränka ordningen i sig ser ut att gå 

utöver vad vi vanligen uppfattar med skuld i existensfilosofisk mening.  

Bubers ordval är ingen slump. Att ”kränka” en ”ordning” betyder någonting annat och 

utöver den individuella subjektiva relationen till skuld, om än härledd från den intersubjektiva 

relationen i en livsvärld som delas med andra människor. Den existentiella skulden i Bubers 

mening är förankrad i en etisk ordning. Vi kan alltså säga att den existentiella skulden 

verkligen blir existentiell i existensfilosofisk mening, först när den etiska ordningen av 

skulden har av- och upptäckts. Att inse att ordningen kan kränkas innebär att inse skuldens 

sanna etiska innebörd. Som jag redan har antytt verkar det här finnas ett spänningsförhållande 

mellan det existensfilosofiska och det judiska i Bubers tänkande, eller kanske hellre en 
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dynamik som uppstår i det unika tankeområde där en fusion av dessa båda tanketraditioners 

specifika begrepp och förståelser av människan möts.44  

Samvetet 
Frågan är nu vad Buber lägger i innebörden att ”känna” och ”erkänna” denna kränkta 

mänskliga ordning, som Buber alltså menar är en etisk ordning. Detta är samvetets roll. För 

att förbereda läsaren inför samvetets avgörande roll vill Buber skilja på olika slags domäner i 

det mänskliga livet där skuld kan förekomma. Syftet med detta är att visa att dessa olika 

aspekter av skuld motsvarar olika former av bekännelse som i slutändan kan leda fram till 

läkning och försoning. Han identifierar därför tre områden, eller ”sfärer” där skuld kan 

påträffas. För översiktens skull ställer jag upp detta i en tabell:  

Figur 1.  

Sfär Typ av skuld Skuldinstans Verkställande - försoning 

Trons Religiös skuld Gud/det gudomliga (privat) Syndabekännelse > ånger, botgöring 
Samvetets Existentiell skuld Människans väsen (privat >personligt) Självinsikt > uthållighet, gottgörelse 

Juridisk Juridisk skuld Samhället (offentligt) Bekännelse > klander, straff 

 

I den juridiska sfären står en klandervärd handling i relation till samhällets stiftade lagar. 

Dessa kan se olika ut i olika kulturer, vara berättigade eller inte, vilket visar på att den 

juridiska skulden i första hand har en social/samhällelig dimension och att det inte är, om än 

önskvärt för samhället (kanske inte i alla), nödvändigt att den skyldige i sin bekännelse även 

ångrar handlingen och/eller har skuldkänslor inför det klandervärda. Vi har inte 

nödvändigtvis dåligt samvete för att vi kör bil för snabbt, eller ens blir stoppade och får 

fortkörningsböter, men förhoppningsvis får vi skuldkänslor om vi råkar vålla någon annan 

skada på grund av vårdslöshet eller oaktsamhet i trafiken. Det viktiga är dock att samhällets 

klander och straff i juridisk mening är tillräckligt för att individen ska kunna sona sitt brott.45  

Inte heller trons sfär, som Buber kallar den högsta, är en direkt väg till insikten om 

skuldens egentliga natur. I Bubers resonemang bygger den religiösa skulden på en både privat 

och personlig relation till det gudomliga. Det klandervärda som ger upphov till den religiösa 

skulden är ett brott mot det individen uppfattar vara en gudomlig ordning, eller som Buber 
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uttrycker det: ”[h]är har ingen människa ordet.”46 Förvisso har trons sfär likt den juridiska 

sfären ett socialt plan i det att skuld, klander och försoning uttrycks på ett för olika samhällen 

och institutioner formaliserat sätt. Men det finns endast ett kontingent förhållande mellan 

skuld och religion eftersom skuld i förhållande till det gudomliga enligt Buber är strikt 

privat.47 Det är i sammanhanget inte viktigt för Bubers att nyansera och införa distinktioner 

mellan de olika sätt som skuldapparaten kan formaliseras på i ett gemensamt religiöst språk. 

Men kanske ännu viktigare är att skulden inte heller är en fråga om en människosläktets 

kollektiva skuld inför det gudomliga, vilket han nämner inledningsvis till Skuld och 

skuldkänsla med implicit hänvisning till den kristna idén om arvsynden.48  

Återstår då samvetets sfär, som Buber kallar den mittersta sfären och som leder till 

insikt om den egentliga skuldens vara och innebörd. Samvetets roll är central för Buber för 

det är här människans sanna vara, eller ”väsen”, ligger förborgat. Samvetet är människans 

sanna röst och häri består hennes dialogiska potential. Samvetet har den avgörande rollen i att 

via det subjektiva och det individuella komma ut ur det subjektiva och individuella. Buber 

definierar samvetet som ”människans förmåga och inneboende tendens att […] radikalt kunna 

skilja mellan det hon gillar och det hon ogillar”49 och att denna förmåga gör människan till 

den ”enda av alla levande varelser vi känner till, som kan distansera, inte bara sin omvärld 

utan också sig själv.”50 Detta har vidare implikationer för Bubers etik och människosyn, som 

jag återkommer till i nästa kapitel, men det viktiga i sammanhanget är att samvetet är 

människans förmåga att distansera sig från sig själv och göra sig till ett föremål för 

introspektivt värderande. Samvetet är det instrument som rymmer potentialen för människan 

att bli samma-som-sitt-vetande, dvs. ett vetande om världen och om sig själv, som redan finns 

där inom henne, men som är ett vetande som i många fall endast har formen av ett diffust 

anande.51  

Det är denna innebörd Buber lägger i uttrycket ”människans väsen” som jag i 

introduktionskapitlet kortfattat har diskuterat. Uttrycket ”väsen” kan lätt leda in i 

essentialistiska tankebanor, att det i människan skulle finns ett slags själslig substans som 

skiljer sig från det kroppsliga. Som vi kommer se i nästa kapitel formuleras hans människosyn 
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utifrån en dualitet snarare än en dualism. Samtidigt verkar det ändå som att Buber med 

uttrycket väsen vill signalera att människans vara är något kvalitativt annat och utöver det att 

hon i biologiskt och evolutionärt avseende uppfattar sig som ”endast” ett högt stående djur. 

För Buber verkar därför uttrycket väsen betyda det specifikt mänskliga medvetandet med dess 

inneboende möjlighet att med hjälp av samvetet sätta sig i rörelse mot den avgörande insikten 

om att hon först och främst är en högre etisk varelse. För som Buber skriver ligger det i det 

”mänskliga samvetets natur att kunna utvecklas till ett högre plan.”52  

Buber utvecklar sin idé om samvetets roll i kontrast till Freuds idéer om samvetet som 

överjagets röst. Till skillnad från överjaget, som är en statisk instans och ett strukturbegrepp 

med en orienterande innebörd för individen, är samvetet ett dynamiskt skeende. Insikten som 

görs i den psykoanalytiska kliniken går inte tillräckligt djupt eftersom den inte bygger på en 

analys om samvetets verkliga natur och roll. Buber skriver att  

den skyldiges förhållande till en tabuöverträdelse angår oss endast i den mån han, starkare eller 

svagare, upplever den som en verklig existentiell skuld, som han inte kan ta ansvar för utan att vara 

ansvarig i förhållande till sitt eget väsen.53  

 
Psykologin syftar till behandling av det Buber kallar ”vulgärsamvetet” som inte vill, kan eller 

kan förmås ta ett större ansvar att se djupt ner i sitt eget väsen. Individen/patienten hamnar 

istället i ett desillusionerat tillstånd av pseudo-insikt och fastnar därför i det slumrande 

tillstånd som filosofen Martin Heidegger benämner som Mannet (Das Mann). Buber hänvisar 

till detta begrepp för att beskriva det allmänmänskligt icke-autentiska tillståndet som det 

innebär att befinna sig i om man inte aktivt förverkligar insikten om vad det innebär att vara 

människa.54 Men det krävs, till skillnad från den bärande idén hos de existensfilosofiska 

”giganterna”, ingen nietzscheansk ”övermänniska” eller kierkegaardsk ”den enslige”, vilka 

vänder sig bort från världen för att heroiskt och isolerad loda detta väsensdjup, utan endast 

som Buber skriver, en ”enkel och rättfram natur”.55  

Att inse samvetets egentliga roll för att sedan använda sig av dess inneboende kraft att 

nå den djupare insikt Buber avser, är inte alltid så lätt för den enskilde individen som söker 

psykologisk hjälp i en förtvivlad situation. Buber menar att det är här terapeutens roll kan få 

en avgörande funktion, för en inre komplexitet där känslor av skuld och skam förekommer 

kan inte nystas upp med en insikt om ytterligare en inre strukturell komplexitet (överjagets) i 

vilken känslan av skuld sedan upplöses. Buber menar istället att terapeuten med hjälp av en 
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riktig analys av samvetet ger patienten mod att identifiera det verkliga innehållet i 

skuldkänslan för att sedan leda denne i en annan riktning, till något som leder ut ur det 

renodlade subjektiva förhållandet till skuld och till insikten om att skuldkänslan är förankrad i 

något annat, ”objektivt förhållande”, i det verkliga livet. Denna utökade roll, om den 

accepteras av terapeuten, gör ”allt som åligger honom svårare, mycket svårare – och allt blir 

verkligare, radikalt verkligt.”56 Buber föreslår därför en ”trefaldig väg” till försoning där 

terapeuten kan vara delaktig i att vägleda patienten: att belysa mörkret som döljer skulden via 

introspektion och självinsikt, att inte glömma sambandet mellan den människan hon var innan 

insikten gjordes och den hon är efter den, och att återställa den kränkta ordningen genom en 

form av botgöring som uttrycks i ”ett förhållande av aktiv hängivelse åt världen”[...] för 

”[f]örst när en människa erövrat sig själv sker det goda genom henne”.57 Först när människan 

helt har insett sanningen om sitt eget vara kan hon i Bubers mening bli den högre etiska 

varelse som är hennes bestämning.  

Buber skriver att de kriterier med vilket samvetet accepterar och förkastar mycket 

sällan överensstämmer fullständigt med samhällets eller familjens nedärvda normer. 

”Ordningens helhet som en människa känner att hon har kränkt eller kan kränka, går på något 

sätt utanför summan av föräldraförbud eller sociala tabun som hon är bunden av.”58 Buber 

verkar här mena att det som i detta fall går utanför ”skuldkänslans djup” är den ledtråd eller 

indikation som den sökande människan får att skuldkänslan är förankrad i en skuld i vidare 

mening, i en existentiell skuld.  

Marcel och Josef K.  
Två exempel från skönlitteraturen kan bidra med förståelse till Bubers idé om samvetets roll i 

insikten om den existentiella skulden. Det ena exemplet utgör Marcel Proust roman På 

spaning efter den tid som flytt och de kommentarer Emmanuel Lévinas gör om skuldmotivet i 

den. Det andra exemplet utgör Franz Kafkas roman Processen som Buber själv gör en 

tolkning av i slutet av Skuld och skuldkänsla.  

Emmanuel Lévinas säger i en intervjubok a propå subjektivitetstemat i Prousts roman 

att han uppfattar ett genomgående stråk av sorgsenhet hos Prousts karaktärer och att denna 

sorgsenhet kommer av en ständig social, men framför allt introspektiv exponering. Detta 

gäller framför allt berättaren, Marcel, i romanen som i form av en betraktande bekännelse 

ägnar sig åt ett minutiöst rekonstruerande av sin inre värld via sina minnen. Samtidigt tar 
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bekännelsen aldrig formen av ett uttryckligt mea culpa, utan istället, som Lévinas skriver 

dubbleras bekännelsen till ett ”je suis coupable d’être coupable”.59 Det introspektiva fokus 

som ligger på bekännelsen föreslår Lévinas att vi ska uppfatta som ett slags hypermedvetande 

om skuld. Samtidigt, eftersom Proust inte utrustar sina karaktärer med ett buberskt samvete 

för att korrekt identifiera och analysera skuldkänslans natur, fastnar de i en introspektiv 

analysloop där känslor, intryck och reflektioner över dessa avlöser varandra. Det autentiska i 

skuldkänslan identifieras aldrig helt och hållet, eftersom dess innehåll ställs på samma nivå 

som andra känslor och intryck i den inre analysen. Skuldkänslan observeras och sensualiseras 

och det är i denna inre voyerism som Marcel i romanen, enligt Lévinas, vänder skuldkänslan 

mot skuldkänslan, för att istället leva med skulden att känna sig skyldig. Men detta är i sin tur 

endast en känsla bland andra känslor och Marcel kommer därför inte djupare och vidare med 

skuldkänslans förankring.  

Berättaren bedriver utan tvekan en form av psykoanalys på sig själv (och andra), och 

därav sorgsenheten som, istället för att någonsin slå ut i själslig misär, vilket Buber säkert 

skulle mena vore ett sundhetstecken och en katharsis för individen, tar formen av en 

narcissistisk präglad melankoli och passivitet (i etisk bemärkelse). Det finns inget utrymme att 

vara blasé i Bubers optimistiska människosyn.  

 

I Kafkas roman är som bekant Josef K. anklagad för någonting som han, trots idogt sökande, 

aldrig får reda på vad det är. I en central dialog mellan Josef K. och en präst bedyrar Josef K: 

Men jag är inte skyldig, det är ett misstag. Hur kan en människa överhuvudtaget vara skyldig. 

Vi är ju alla människor, den ene lika väl som den andre. 

Varpå prästen svarar:  
Det är riktigt. Men så brukar de skyldiga säga.60  

 

Josefs K:s invändning till prästen kan uppfattas varande av freudianskt slag. Vi är bara 

människor, ingen är egentligen skyldig då ingen mänsklig instans kan döma människan annat 

än till en känsla av skuld. Det är överjaget som dömer människan och det är i identifieringen 

av överjagets operationer som individen i terapin inser att skuldkänslan är en känsla som ”den 

ene lika väl som den andre har”. Buber skulle säga att överjaget är ”vulgärsamvetets” 

möjlighet att relativisera sin skuld genom att skylla ifrån sig. Men Josef K. vill inte endast 

skylla ifrån sig. Han försöker som bekant ta reda på vad han faktiskt är anklagad för. Han vill 

veta för att kunna vittna, försvara sig och om nödvändigt, avlägga bekännelse. Buber 
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kommenterar K:s motiv för sökandet efter sanningen, med att så länge man tror att man är 

oskyldig är detta en falsk bekännelse. Att tro på sin oskuld är att tro på möjligheten att vara 

skyldig. Detta verkar vara innebörden när Buber säger att ”[m]änniskan är den varelse som 

kan bli skyldig, och vet det.”61 Josef K tror nämligen att han är oskyldig men genom att 

acceptera anklagelsen vars grunder han ännu inte känner till, erkänner han motsägelsefullt 

möjligheten att han är skyldig. Han tillerkänner således domstolen dess dömande makt, men 

är inte medveten om att han därmed redan är skyldig. Vid ett tillfälle i romanen säger någon 

till K: ”eftersom ni är oskyldig, skulle det faktiskt vara möjligt att ni förlitade er på er 

oskuld”.62 Om K. vet snarare än tror att han är oskyldig, är naturligtvis frågan varför han 

söker svaret på vad han är anklagad för. Men detta tror är centralt eftersom det hänger ihop 

med vad Buber menar är det som går utöver skuldkänslans djup. Det är en indikation på att 

frågan om huruvida jag är skyldig eller inte redan är besvarad.  

 K. får aldrig reda på vad han är anklagad för eftersom han ännu inte med hjälp av sitt 

buberska samvete inser att han oavsett anklagelsen är skyldig; att detta är innebörden i att vara 

människa, att ingå i det ”system” i vilket anklagelsen accepteras och som tar sig i uttryck i en 

känsla av skuld. Ordningen, Lagen, står över människan. K. är på insiktens väg, Buber skulle 

säkert tillerkänna honom en autentisk skuldkänsla, men han når aldrig fram till svaret. K. 

förnekar, eller åtminstone är ännu okunnig om skuldens ontiska karaktär, den existentiella 

skuldens realitet. Paradoxalt nog måste K. komma till insikt om sin skuld för att bli fri, inte 

från skulden men från sitt irrande efter svaret på vad han är anklagad för. Buber lyfter fram en 

passage i Kafkas dagbok som han menar indikerar att Kafka själv bar på den insikt som han 

undanhåller sin protagonist: ”Bekännelse, ovillkorlig bekännelse, en dörr som öppnas i husets 

inre till den värld vars dunkla sken doldes bakom dess murar”.63 Med andra ord, att inse, 

acceptera och bekänna skulden är att erkänna den mänskliga ordningen (Lagen), men det är 

det Josef K. aldrig gör, och han dör därför i ”tragisk” ovisshet om varför han är anklagad.  

Sammanfattning 
Syftet med det här första kapitlet var att undersöka Bubers begrepp om skuld. Vi har 

konstaterat att Bubers tänkande på några punkter både följer och skiljer sig från den 

existensfilosofiska traditionen. Den existentiella skulden är å ena sidan intimt förknippad med 

människans specifika existens och därför går utöver endast de subjektiva uttryck för skuld 

som Buber kritiserar Sigmund Freud och Jung att reducera den till; skuld kan inte reduceras 
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till skuldkänsla. Å andra sidan finns det i Buber sätt att artikulera den existentiella skulden 

indikationer på att han menar något annat och ytterligare med begreppet skuld, något som går 

utöver dess betydelse i det traditionella existensfilosofiska tänkandet. Vidare har vi sett att 

Buber identifierar samvetet som en avgörande introspektiv och värderande instans för att 

kunna identifiera skuldkänslans ursprung. Människan kan med en autentisk känsla av skuld 

och med hjälp av samvetet nå fram till en insikt om skuldens innebörd och på sätt realisera en 

högre form av människa; den etiska varelse hon i grund och botten är.  
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KAPITEL 3 – BUBERS ETIK OCH MÄNNISKOSYN 
 

I det förra kapitlet har vi sett att Buber menar att det finns en existentiell skuld som förutsätter 

känslan av skuld. Den existentiella skulden aktualiseras genom att en ordning kränks och 

människan är förbunden med denna ordning genom själva definitionen av att vara människa. 

Människan har emellertid svårt att inse skuldkänslans egentliga ursprung i den existentiella 

skulden eftersom hon söker på fel ställe och med fel metod, och hon inser därför inte heller 

skuldens egentliga vidd och dess implikationer.  

I detta kapitel är syftet att utreda hur Bubers teori om skuld hänger ihop med hans etik 

och människosyn. Bubers etik är som redan nämnts inte en uttalad etisk teori, det finns 

snarare en grundläggande etisk dimension i hans människosyn. Jag kommer därför i en första 

del av detta kapitel redogöra för viktiga grundläggande drag i Bubers människosyn. Detta gör 

jag genom att först kort redogöra för hur Buber uppfattar människan som en särskild varelse 

bland andra varelser, för att sedan vidare utreda hur Buber uppfattar det specifika mänskliga 

varat som ett relationellt vara. Detta relationella vara bär på den etiska innebörd som är direkt 

relaterad till Bubers skuldbegrepp. Kapitlets andra hälft fokuserar på Bubers etik och jag 

kommer att argumentera för att människan som ”högre etisk varelse” realiseras i insikten om 

att hon står i relation till den Andre, och därför ansvarar för denne. Språkets roll i hur detta 

ansvarsförhållande artikuleras är av avgörande vikt för Buber (vilket framgår redan när hans 

människosyn avhandlas i första delen). Ansvaret för den Andre innebär inte bara en 

skyldighet i etisk mening, utan i förlängningen även en skyldighet i existentiell mening; det 

kan uppfattas som en form av tacksamhetsskuld visavi den Andre. Den ordning som kan 

kränkas och ge upphov till den existentiella skulden är just denna relationella och etiska 

ordning vari relationen till den Andre (via insikten om mitt eget vara) konstituerar mig som 

etisk varelse. 

Människans värld(ar) 

Det finns genomgående i Bubers tänkande en uttalad dualitet. Man bör uppmärksamma 

skillnaden mellan dualitet och dualism, för även om en möjlig invändning kan riktas mot 

Bubers dualitet som ett uttryck för en problematisk dikotomi som gränsar till dualism (se kap 

4), är det inte binära förhållanden som ande-materia, kropp-själ etc., som Buber avser med en 

sådan dualitet. Det är i själva verket främmande för Buber att tänka verkligheten som 

uppdelad i två substanser, en själslig och en materiel. Ontologiska frågor om själen, liksom 

det gudomliga, vilseleder människan till ett idealistiskt tänkande om människans natur och ett 
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antropomorft tänkande om Gud. I värsta fall leder ett sådant tänkande till ett objektifierande 

och falsifierande av både människa och Gud.  

Den betydelsemättade inledningen i Jag och Du sätter tonen för hela Bubers tänkande. 

Han skriver: ”Världen är tvåfaldig för människan alltefter hennes tvåfaldiga hållning”.64 Ett 

viktigt ord att börja med är ”alltefter” vilket indikerar att världen är på ett visst sätt utifrån 

människans förhållningssätt till den. Betyder denna antropocentriska utgångspunkt att världen 

existerar endast i och för människan? Det är förmodligen tänkta eller faktiska invändningar på 

denna formulering som föranleder Buber att vid ett senare tillfälle förtydliga att man inte ska 

missuppfatta det som att världen ”framspinns av jaget”.65 Världen han talar om kan inte 

reduceras till en ren och skär projektion från ett solipsistisk jag, utan människan förhåller sig 

till en för henne självständigt existerande verklighet.66 Människans värld är en delmängd av 

verkligheten. 

Buber skiljer härmed på begreppen värld och verklighet och skillnaden är viktig för att 

förstå hans människosyn och hur världen i sin dualitet framträder för människan. Världen är 

världen-för-människan, dvs. den del av verkligheten som människan vänder sig till, förhåller 

sig till, lär känna och verkar i. Verkligheten blir till värld först för människan. I Bubers 

filosofiska antropologi är det en återkommande fråga hur människan, på ett naturvetenskapligt 

beskrivbart sätt, skiljer sig från övriga levande varelser, sådant att människan utifrån dessa 

skillnader sedan filosofiskt kan förstå vad det är som är utmärkande för hennes specifikt 

upplevda existens. Enligt Buber räcker det inte att endast utgå från människan som kulturell 

och andlig varelse, för vi kan endast förstå människans väsen om vi också förstår henne på ett 

naturligt plan.  

I linje med detta ställer sig därför Buber frågan om begreppet värld egentligen är 

tillämpbart på djurens situation, då de i sitt beteende uppvisar ett ytterst begränsat förhållande 

till det sammanhang de ingår i. Djuren verkar inte ”vända sig” till verkligheten för att utforska 

och förhålla sig till den på ett sätt som är utmärkande för människan. Den bild som vi 

föreställer oss att djuret möjligen kan skapa sig om ett livsrum [Bubers begrepp] eller ett 

verksamhetsfält är, ”inte annat än dynamiken hos det från stund till stund närvarande, som 
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förbundits med vartannat genom det kroppsliga minnet […]”.67 Det är människans ofta 

antropomorfa blick på djuret som gör att vi extrapolerar en felaktig bild om djurets situation 

och tillskriver det en värld för sig, när det i själva verket lever i en mycket begränsad 

situation, helt betingad av dess natur och dess drifter. Utmärkande för människan är istället att 

hon genom förmågan att differentiera, distansera och att ur den ständigt flytande och flyktiga 

verklighetsupplevelsen, och det hotande kaoset däri, upprätta en enhet i sin medvetandeström. 

Människan abstraherar en specifik bild av sin upplevda verklighet, och det är med denna bild 

som Buber menar att begreppet “värld” blir relevant. Världen är därför en specifikt mänsklig 

konstruktion, en syntetiserad enhet som sedan vidare kan artikuleras i språkliga utsagor. Häri 

ligger svaret på varför och på vilket sätt människan är unik, då hon till skillnad från andra 

levande varelser via denna förmåga ”svingar sig ut över gränserna för det som givits henne 

[av naturen].”68  

Relation och distans 

Världen, som alltså är människans värld, tar form på två olika sätt beroende på vilken hållning 

människan har till den. Det är inte två olika världar som Buber avser, utan det handlar snarare 

om två sammanbundna aspekter av världen som framträder, i fenomenologisk mening, 

beroende på hur människan möter den och svarar på den.  

De två hållningarna till världen benämns i Jag och Du som grundord utifrån vilka 

något utsägs om världen. Språkets roll som en konstituerande del i människans skapande av 

sin värld, blir här tydligt i Bubers tänkande. Det första grundordet är Jag-Du, det andra är 

Jag-Det. Vi noterar här först att grundorden inte alls är ord i vanlig mening, utan icke-

konventionella ordpar. Med detta vill Buber demonstrera att grundorden inte ska uppfattas 

som begrepp i en begreppsrealistisk mening. Det föreligger ingen korrespondens mellan 

grundord och världen sådant att grundordet uttrycker en sanning om ett sakförhållande i 

världen. Grundord är inte namn på inre eller yttre objekt utan snarare beteckningar på det 

förhållande som uttrycks inom respektive ordpar och den hållning till världen som uttrycks av 

grundordet som sådant. Det finns ett Jag i respektive grundord, vilket utgör jagets 

tvåfaldighet. Detta är av central betydelse, för det är helt avgörande för Buber att det 

mänskliga jaget inte har någon självständig existens och att det jag som utsägs i respektive 

grundord är av helt olika slag. På motsvarande vis ska inte Du och Det i respektive ordpar 

förstås i vanlig mening som pronomen i andra och tredje person singularis. Ett ”Han” eller ett 
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”Hon” kan ge uttryck för Det-hållningen, och ett naturligt fenomen kan göras till föremål för 

Du-hållningen.69 Ett för Buber avgörande syfte med grundorden är att skilja mellan ett 

personligt tilltal och opersonligt anrop i förhållande till hur världen uppfattas och hur 

människan möter den i och genom språket.  

Den språkmystiska karaktären i grundorden förstärks ytterligare med att Buber skriver 

att man vid uttalandet av grundorden ”inte utsäger något som skulle bestå utanför dem” och 

den som utsäger det ”träder in i ordet och är däri”.70 Detta kan uppfattas på olika sätt men för 

syftets skull räcker det med att hålla fast vid betydelsen att respektive grundord uttrycker ett 

förhållningssätt till världen; de är olika existensmodus och de båda tillsammans utgör det som 

är människans väsen. 

Den värld som uttrycks i grundordet Jag-Du är radikalt annorlunda den värld som 

uttrycks i Jag-Det. I Jag-Det artikuleras världen som erfarenhet dvs. som empiriskt upplevd 

verklighet. I Det-hållningen utforskar människan sin värld, gör den till ett kunskapsobjekt, 

nyttjar (och utnyttjar) den och, om man så vill, lägger den under sig, dvs. under det Jag som 

uttrycks i grundordet. I Det-hållningen är världen ett objekt – ett opersonligt Det - för det 

subjekt som förhåller sig till detta objekt. Det-världen är mångfaldig men samtidigt begränsad 

i denna mångfald eftersom den för att kunna bli en itererad värld för människan, måste ha 

blivit avgränsad i dess enskilda delar. Varje Det gränsar till ett annat Det.71 Om Det-världen i 

sin mångfald ändå upplevs som en helhet är det för att, som Mikhail Bakhtin skriver i en 

liknande analys, ”dess enskilda element endast förenas i tiden och rummet av ett yttre 

samband och ej genomsyras av innebördens inre enhet. Delarna i en sådan helhet är 

främmande för varandra, även då de ligger intill varandra och berör varandra.”72 I Det-världen 

har språket den grundläggande men rudimentära funktionen att namnge det av människan 

avgränsade fenomenet, som i Bubers antropologiska epistemologi uppstår i den för 

människodjuret utmärkande distansskapande rörelsen.
73 Vi har sett i föregående kapitel hur 

Buber tänker att denna förmåga till differentiering och distansering av den upplevda 

verkligheten är avgörande för hur människan med sitt samvete sedan kan värdera denna 

erfarenhet (av sig själv och sin värld).  

Det förhåller sig radikalt annorlunda med världen i grundordet Jag-Du. Du-världen är 

till skillnad från Det-världen singulär; Duet gränsar inte till ett något, (då skulle det vara ett 
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Det) och står utanför Det-erfarenheten, som i själva verket innebär ”Du-avstånd”.74 Du-

världen är tvärtom relationell närvaro - världen upplevd som autentisk enhet och helhet - 

under det att Det-världens enhet och helhet förvisso inte är oäkta, men ofullständig. Med en 

parafras på Johannes 1:1, skriver Buber: ”I början var relation”.75  Bubers bärande idé som 

uttrycks i denna parafras är att människan framträder på naturens arena som den varelse som 

på ett unikt vis träder i relation med varat och därmed skapar en värld av mening. I detta 

möte med världen som relation, som är ett skapande möte, och ett språkets inträde i världen - 

uppfattar människan världen som närvaro, enhet och helhet.  

Det finns ”tre sfärer” i vilka relation kommer till uttryck och utvecklas och Buber 

uppfattar denna utveckling i sin tur på olika nivåer och som ett teleologiskt skeende. Den 

första sfären är livet med naturen. Människan är ännu i ett immanent naturtillstånd, i ”ett 

relationellt mörker”, före språkets inträde.76 Men det är samtidigt inte blott och bart 

människan som naturvarelse Buber åsyftar här, för förmågan att träda i relation är något 

specifikt och inherent mänskligt. Den andra sfären är livet med människan. Här har språket 

inträtt för att människan ska förstå relationens etiska innebörd i varat. Här uttalas grundordet 

Jag-Du och här finns Du-relationen där vi kan “ge och mottaga Duet”.77 Den tredje sfären är 

livet med den andliga världen, där språket åter träder tillbaka i relationen; den “visar sig”, 

ordlöst, men är samtidigt fortfarande språkskapande. Grundordet får i denna tredje sfär en 

annan karaktär, i form av ett osägbart evigt Du – ”Det heliga grundordet” - som i själva verket 

är förutsättningen för alla andra former av relation. Buber skriver att vi i denna sfär “uttalar 

grundordet med vårt väsen utan att kunna säga Du med vår mun”.78 

Relationens ordlöshet kan förekomma även på mellanmänsklig nivå, i ett autentiskt 

möte där ord blir överflödiga, men det är här snarare frågan om att en principiell tystnad 

inträder. Det är språket som form, Ordet som Gud. Bubers Gud är ”ett evigt Du”, som 

människan går till mötes i relation och i denna egenskap kan Gud därför tilltalas men inte 

utsägas. En utsaga om Gud vore att göra Gud till föremål för kunskap och därmed tvinga in 

Gud i ett begrepp. Gud tilltalar dock människan utifrån sitt eviga Du och människan kan svara 

på detta tilltal med ett eget men ordlöst tilltal. Enligt Buber kan Gud inte heller sökas i 

konventionell mening, för Gud är redan där i ”det självklaras hemlighet, som är mig närmare 
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än mitt Jag.”79 Gud är det ursprungliga relationella varat. Förutom att den judiska traditionen 

här gör sig gällande i form av det outsägliga namnet på Gud; ett heligt, evigt men personligt 

Du, ser vi också att Bubers gudsbegrepp tydligare ligger närmre en mystisk apofatisk tradition 

än en klassisk teistisk. 

De tre relationssfärerna har två olika förklaringsdimensioner; de motsvarar å ena sidan 

faser i människans utveckling som individ och kollektiv naturvarelse, å andra sidan 

människan som andlig och kulturell varelse. Bubers sfärer uppvisar en del likheter med 

Kierkegaards stadier – det estetiska, etiska och religiösa stadiet - som människan befinner sig 

i under livets gång och som motsvarar hennes andliga utvecklingsnivå. Det högsta målet för 

människan är frälsning, vilket hon enligt Kierkegaard endast kan uppnå i det högsta religiösa 

stadiet. Stadieläran är dock nära relaterad till Kierkegaards eget tidsbegrepp och Lennart 

Koskinen påpekar att det inte finns något hos Kierkegaard som tyder på att stadierna har en 

liknande teleologisk innebörd som relationssfärerna har för Buber, sådant att individen för att 

nå sitt livsmål måste gå igenom alla tre stadier. Det är för Kierkegaard snarare frågan om 

olika förhållningssätt till livet och praktiska tillämpningar av dessa förhållningssätt.80  

Till skillnad från Kierkegaard lägger Buber mindre kraft på att analysera de olika 

människotyper som de olika stadierna uppvisar och karakteriseras av, och desto mer kraft på 

att visa att människan även ur ett utvecklingspsykologiskt sätt både kan förklaras och bör 

förstås på det vis som relationssfärerna avser att fånga. Återigen kan vi se att Buber med ett 

filosofiskt antropologiskt perspektiv även vill ge en vetenskaplig grund att stå på för att 

förklara människans förståelse av sig själv som unik i varat, och att hon trots allt strävar mot 

att realisera ett högre mål, en ”högre varelse”. Han skriver: “Människobarnet har fått en frist 

för att byta ut den vikande naturgivna bundenheten med världen mot en andlig förbundenhet, 

det vill säga mot relation”.81 Den bundenhet barnet befinner sig i initialt är ofullbordad och 

endast tillfällig på väg mot en högre form av förbundenhet. Med en parafras på ett judiskt 

ordspråk skriver Buber angående denna bundenhet, eller det relationella mörker som barnet 

ännu befinner sig i, att det lever “mellan sömn och sömn, det lever i mötets blixt och 

återsken”.82  Barnet har ännu inte språket och har därmed inte trätt in i den andra 

relationssfären utan befinner sig i en immanent proto-relation med modern. Det är ur Bubers 

utvecklingspsykologiska perspektiv denna första bundenhet med modern, i och utanför 

moderlivet, som den strävande människan återkommer till som (erfaren och/eller symbolisk) 
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referenspunkt för den i slutändan andliga förbundenheten. Bubers uppfattning om människans 

utveckling verkar följa en spiralliknande snarare än en linjär bana; cirkeln sluts, 

förbundenheten återanknyter till en tidigare erfarenhet, men på en högre nivå; däremellan 

lever och strävar människan för att realisera sitt slutmål.  Likt Kierkegaards hjälte Hilarius 

Bokbinder, glatt på sin ofta mörka väg, måste Bubers människa under livets gång och genom 

livet lära sig att skilja på de olika sätt som världen framträder för henne.  

Jag-Du innefattar världen som allt verkligt/sant/autentiskt möte. I mötet med ting eller 

fenomen i verkligheten uttrycks relationen i form av kreativitet; människan som kulturvarelse 

och byggare av civilisation är ett uttryck för denna relationella dimension. Trädet, skriver 

Buber i en fenomenologisk betraktelse, blir till (konst-) verk när människan träder i relation 

till det. Det är inte längre trädet som ett distanserat avgränsat objekt som vi kan lära känna i 

dess olika beståndsdelar, tukta och tvinga in ett begrepp. Vi möter istället trädet som upplevd 

helhet och enhet, trädet som sådant i sin därvaro. Konst, kultur, civilisation uppstår när 

människan möter världens fenomen som relation. “Verket råder”83 skriver Buber, och med 

detta menar han att det är i det konstnärliga vågspelet, att på en och samma gång i närvaron 

med tinget upplevt som relationell enhet och helhet, hålla fast det relationella innehållet i en 

form som kan förmedlas, dvs. utgöra en värld som kommer andra människor till mötes. Å ena 

sidan uttrycker Jag-Du det verkliga livet, som levs i ett närvarande nu. Å andra sidan måste 

det verkliga livet hela tiden träda tillbaka för att erhålla en form som kan förmedlas, i en 

språklig eller en konstnärlig form. Jag återkommer i nästa kapitel till hur förhållandet mellan 

Du-hållningen och Det-hållningen kan uppfattas på olika sätt.  

Jaget 
För att nu närma mig frågan vilken etisk dimension som finns i Bubers människosyn, och hur 

detta vidare kan relateras till skuldbegreppet, vill jag nu vända mig till Bubers uppfattning av 

jaget i de två grundorden, Jag-Du och Jag-Det. Som redan nämnts, vilket även grundordens 

karaktär av ordpar avslöjar, har jaget inte någon självständig existens. Buber skriver: 

Det finns inte något Jag för sig, utan endast Jaget i grundordet Jag-Du och Jaget i grundordet  

Jag-Det. 

När människan säger Jag, menar hon ettdera av dessa båda. Det Jag hon menar finns där, när hon 

säger Jag. Också när hon säger Du eller Det, finns det ena eller andra grundordets Jag där.  

Att vara Jag och säga jag är ett och detsamma. Att säga Jag och att uttala ett av grundorden är ett 

och detsamma.84 
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Citatet är rikt på innebörder. Återigen, grundord ska inte förstås som något refererande, utan 

som uttrycket för en hållning, ett existensmodus.  Det Jag som sägs är det symboliska 

uttrycket för den hållning som uttalas med grundordet, vari Jag ingår som del. Vidare förstår 

vi att det för Buber inte är frågan om att jaget existerar och att det motsvarar något inre, utan 

hur det de facto existerar när det uttalas som är det avgörande. Buber förnekar alltså inte 

jagets existens som motsvarande ett språkligt uttryck för en erfarenhet i och av världen. 

Samtidigt existerar jaget endast i den mån det är en del i ett grundord, men framför allt på det 

sätt det uttalas i och med detta grundord. Därför skriver Buber träffande om jaget att det är 

människans sanna schibbolet.85 Det sätt varpå människan artikulerar sin hållning till världen, 

som ett Jag-Du eller Jag-Det, avslöjar vad för slags jag människan är och vill vara. 

Buber utvecklar framför allt sin idé om Du-jagets86 relationella karaktär, men är 

förhållandevis fåordig när det gäller Det-jagets psykologiska struktur. Man kan emellertid dra 

slutsatser om vad Buber menar (men inte säger rakt ut) är problemet med Det-jaget utifrån 

den förståelse vi hittills har fått om hans skuldbegrepp. Det-jagets problematik kan sättas i 

direkt samband med Bubers kritik av reducering av skuld till skuldkänsla. Vi har sett att 

denna reducering av skuld dels bygger på en felaktig frågeställning, dels på en felaktig 

metodik både när det gäller individens egen introspektion och den psykologiska praktiken.  

Vad är Det-jaget för ett slags jag? Utifrån citatet ovan kan vi se att om grundordet Jag-

Det uttalas tar jaget formen av ett distanserat, utforskande och dikterande subjekt utifrån 

vilket världen objektifieras. För jagets del får det konsekvensen att strukturen för subjekt-

objekt internaliseras på så sätt att det för jaget blir relevant, till och med nödvändigt, med 

binära skillnader som kan uttryckas i form av inre-yttre värld, subjektivt-objektivt (som i 

förlängningen skapar dikotomier som själ-kropp, ande-materia etc.). Det-jaget uppfattar 

nämligen sig själv i enlighet med denna Det-hållning; via världen som erfarenhet uppfattar sig 

Det-jaget som ett differentierat något, ett objekt fastän av annat inre slag. Skillnaden mellan 

yttre och inre objekt uppfattas spontant som kvalitativ och substantiell när den i själva verket 

enligt Buber är kvantitativ och semantisk, om än med långtgående existentiell betydelse.  

Jag i Det-jaget är den språkliga beteckningen på ett avgränsat internaliserat objekt, 

dvs. ett subjekt. Finner man ett sådant objekt till vilket ordet ”jag” refererar om man tittar 

efter det i introspektion? Som objekt uppfattat delar jaget egenskaper med andra avgränsade 

objekt i Det-världen, men i det inre gränsar det istället mot andra inre objekt (tankar, idéer, 
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känslor) bland vilka ett av objekten uppfattas som ett speciellt objekt med en centraliserande 

funktion, nämligen jaget i sig själv.  Men eftersom Det-jaget inte befinner sig i relation till 

något (då skulle det vara ett Du-jag och av helt annat slag) finner det inte heller den enhet och 

närvaro med sig själv, dvs. den identitet, det egentligen eftersöker. Det eftersökta är en 

relationell enhet som jaget glimtvis har fått uppleva som Jag-Du, både i det initiala 

”relationella mörkret” och vid andra sällsynta tillfällen, men där Det-jaget ännu inte har 

kunnat identifiera och dra de långtgående existentiella och etiska slutsatserna om relationens 

innebörd. Den relationella enhet jaget söker efter misstar det för sökandet efter en själv-

referentiell identitet; att jag (som subjekt i nuet) är lika med jag (som subjekt i dåtid). En 

sådan identitet och enhet kan i Det-hållningen inte existera annat än som summan av sina 

delar, eller som Bakhtin uttrycker det, som ”en mekanisk enhet” där de olika delarna i själva 

verket är främmande för varandra.  

Den ärligt och med samvetet sökande människan, blir inte tillfredsställd av den 

mekaniska enhet som Det-jaget finner inom sig själv, eftersom den inte motsvarar hennes 

fulla upplevelse, som Buber menar aldrig kan artikuleras i Det-jagets objektifierande hållning. 

Den sökande människan anar någonting annat, nämligen att sanningen om henne själv och om 

tillvaron som sådan, går djupare, samtidigt som denna sanning blir smärtsamt komplicerad när 

den eftersöks i det inre, i sökandet efter det undflyende Det-jaget. För att återigen tala med 

Proust, undflyr ständigt denna sanning människan eftersom hennes spaning efter ”bevis” för 

den inre enheten, mellan ”jag-nu” och ”jag-då” görs i Det-hållningen. I en sådan spaning har 

jaget per definition alltid passerat och upphört att existera samtidigt som dess spår, dvs. 

minnet av jaget, inger ett hopp om att enheten fortfarande är möjlig att finna, om det 

introspektiva jaget bara tittar efter tillräckligt noga. Prousts karaktärer är som vi har sett alltför 

”insiktsfulla” för att ärligt hoppas på att finna denna enhet. Hos berättaren Marcel tar det sig 

snarare i uttryck i en melankolisk nostalgisk betraktelse (passivt betraktat från en sjuksäng) 

över jaget som minne.  

I ett avgörande avseende förnekar alltså Buber Kierkegaards devis ”subjektiviteten er 

sandheden”, i den meningen att en med det autentiska samvetet introspektiv analys av 

subjektiviteten, bara delvis leder fram till sanningen om jaget. Insikten om subjektiviteten 

leder fram till en djupare sanning om jaget, nämligen om det jag som uttrycks Du-hållningen.  

Buber skriver: 
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grundordet Jag-Du kan bara uttalas med en människas hela väsen. Den inre sanningen och 

sammansmältningen till ett helt väsen kan aldrig ske genom mig och aldrig utan mig. Jag blir till 

förhållande till Duet; i det jag blir till som Jag säger jag Du. Allt verkligt liv är möte.87 

  

Sammansmältning till ett ”helt väsen” är den enhet som människan egentligen eftersträvar och 

den sker i det relationella varat, varken med mig som enskilt jag eller utan mig som jag.88 Det 

är en helt annan enhet än den som eftersöks av Det-jaget. Du-världen föregår, upphäver och 

överskrider det objektifierande i Det-hållningen, och eftersom ett Du inte gränsar till andra 

Du, för då vore det ett objekt i Det-världen, gäller samma sak för Du-jaget. Det finns ingen 

substantiell uppdelning mellan Jag och Du, för sanningen om jaget består i att det ingår som 

ett nödvändigt men inte tillräckligt element i en relation till något annat, till ett Du. Jaget har 

därför ingen egen identitet, utan dess identitet finns i relationstillvaron. Det finns således en 

jagets enhet men det är enheten som relation, det som på ett autentiskt sätt förbinder 

människan med sin omvärld och framför allt med andra människor. 

Du-hållningen och Det-hållningen är emellertid inte renodlade positioner, utan som 

Buber skriver, ”jaget som träder ut ur relationsupplevelsen in i avskildheten och medvetandet 

därom, förlorar inte sin verklighet. Förmågan till delaktighet finns nerlagd i det och bevarad 

levande.”89 Insikten om tillvarons och jagets sanna natur som relation, innebär alltså inte att 

människan befinner sig i ett ständigt saligt Du-tillstånd, utan istället att den högre insikt som 

en gång har gjorts och de långtgående etiska konsekvenserna av denna insikt, hela tiden måste 

göra sig påminda och återaktualiseras. Den insiktsfulla människan inser således innebörden av 

sin subjektivitet som varande ett dynamiskt skeende, ”som ett Jagets pendlande i sin egen, 

ensamma sanning.”90 Buber menar till skillnad från Kierkegaard att insikten om jagets 

”ensamma sanning”, både i filosofisk och i praktisk mening, inte får resultera i ett liv i avskild 

kontemplation över individens väg till egen frälsning, utan snarare, att det förvisso periodvis i 

en människas liv kan behövas en sådan avskildhet, men med det övergripande syftet att i ännu 

högre utsträckning vara delaktig i livet med andra människor, ty där ingen ”delaktighet finns, 

finns ingen verklighet.”91 
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Individ och person 
Insikten som jaget gör att det är ett relationellt jag, förknippar Buber med ett etiskt 

uppvaknande om att vara en person snarare än en individ. Det är först i inträdandet i relation 

som människa blir något mer än endast individ.  

Jaget i grundordet Jag-Det framträder som individ och blir medvetet som självt som subjekt (det 

som lär känna och begagnar).  

Jaget i grundordet Jag-Du framträder som person och blir medvetet om sig självt som egentligt 

subjekt (utan avhängigt objekt). 92 

 

Buber går så långt att han hävdar att jaget som uppfattar sig som individ och som ett 

avskilt subjekt, är kvar i den naturgivna avgränsningen av sig själv. Att inte inse 

relationens verklighet och jagets sanna natur är förknippat med både en missvisande 

individualitet, men också det Buber identifierar som en för den mänskliga civilisationen 

fatal individualism.93 Att uppfatta sig som först och främst individ, innebär en felaktig 

själv-centralisering och ett egocentriskt betonande av ens egen livsvärld som 

utgångspunkt. Det är en i första hand egen värld i vilken jaget - bärare av tankar och 

känslor – också identifierar sig själv som ett individuellt avskilt jag med sina egna tankar 

och känslor. Därav Bubers systematiska misstänksamhet mot och metodologiska 

åsidosättande av känslors roll i utvecklingen mot insikt. Känslorna har som vi har sett en 

roll att spela i människans utveckling från individ till person, men de är endast sekundära 

eller instrumentella för att nå dit. 

Anrop och tilltal 

Världen framträder alltså på två olika sätt beroende på vilket grundord som uttalas och 

därigenom utsägs också två helt olika Jag. Vi har redan sett att språket spelar en viktig roll för 

Buber, både i att förklara det unika i människans sätt att förhålla sig till sin värld och det sätt 

på vilket Buber för fram idén om att ”val” av grundord avslöjar hur människan förhåller sig 

till sin värld. Språket är den avgörande punkt där människan skiljer sig från andra 

naturvarelser, och det är när hon inser den avgörande etiska dimension som språket har som 

människan också kommer till insikt om hennes egentliga vara. Språket är på en gång ett 

naturligt utvecklat instrument för människan som art betraktad och en mystisk förening med 

det gudomliga. Dessa två perspektiv på språket är viktiga att ha i åtanke eftersom det för 

Buber är här som språk och etik konvergerar.  
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Buber vill göra åtskillnad på olika slags mänsklig kommunikation, å ena sidan en aspekt som 

är förknippad med människan som högre naturvarelse, å andra sidan en aspekt som är 

förknippad med människan som högre etisk varelse. Anropet, vars grundläggande 

överlevnadsfunktion människan har gemensam med andra avancerade djurarter, utvecklas hos 

människoarten, med dess specifika förmåga att distansera, differentiera och syntetisera, till en 

avancerad form av kommunikation. I förhållande till djuren är dock komplexiteten i den 

mänskliga kommunikationen ännu endast en variation, en naturligt utvecklad artskillnad. 

Anropet representerar för Buber således det mänskliga språket i sin naturliga omgivning. Det 

verkligt unika i mänsklig kommunikation är däremot tilltalet som grundar sig på 

“upprättandet och erkännandet av det radikalt annorlunda hos den självständige andre, med 

vilken man - just på denna grund - träder i relation, genom tilltal och beredskap att stå till 

svars.”94 Den dubbla kvalifikationen i citatet ”genom tilltal och stå till svars” har en 

djupgående innebörd i hur Buber uppfattar begreppet skuld.  

I tilltalet sker således ett kvalitativt språng i den mänskliga kommunikationen; från 

kommunikation i människans naturliga omgivning till kommunikation av ett ”högre slag” 

med etiska implikationer. Urskiljandets och syntesens princip som är i verket redan på en 

grundläggande naturlig nivå hos människan som art, tar en annan form när människan ännu i 

sin sociala omgivning inser och erkänner den Andre, som någon lik mig själv men ändå 

självständig och i sin egen rätt. Människan träder i relation till den Andre och kommunikation 

i form av tilltalet får därmed en etisk innebörd. Tilltalet är den språkliga hörnstenen i Bubers 

dialogiska filosofi. Att i ett autentiskt och förutsättningslöst möte mellan två människor, där 

båda inser den Andres unicitet, träda i relation innebär en radikalt annorlunda utgångspunkt 

för kommunikationen mellan människor. I det mänskliga anropet hejdas och neutraliseras det 

omedelbara tilltalet, för kommunikationen handlar då om ord och diskussioner, skriver Buber. 

”Det äkta samtalet” fortsätter han, är å andra sidan en ”uppfyllelse i nuet av relationen mellan 

människor och innebär samtidigt ett accepterande av det annorlunda hos motparten.”95 En 

diskussion har inte endast ett helt annat syfte än ett samtal, utan motparterna i en diskussion, 

verkar Buber menar, anteciperar redan den andres argument och mötet mellan dem är därför 

inte längre det förutsättningslösa accepterandet av den Andre som det annorlunda.  

Anrop och tilltal är ett av de många begreppspar Buber använder för att påvisa den 

dualitet människan bär inom sig, eller kanske rättare som hon är i sitt relationella vara.  Det är 

här, återigen, inte fråga om binära förhållanden, utan snarare att den mänskliga 

                                                           
94

 Buber, Martin, Distans och relation, s 31. 
95

 Aa, s 33.  



40 

 

kommunikationen rymmer båda dessa former. Människan går in och ut i de olika 

kommunikationsformerna både beroende av vilken kontext hon befinner sig men också på 

vilken andlig utvecklingsnivå hon befinner sig.  

Ansvar och skuld 
Frågan är nu hur Bubers etik mer konkret kan formuleras och hur denna tillsammans med 

hans människosyn kan kopplas till hans idé om en existentiell skuld. Som vi såg i kapitel 2 är 

den existentiella skulden den insikt som gör sig påmind när någon har kränkt en mänsklig 

ordning som har identifierats som ett fundament för ens egen och varje mänsklig existens. 

Insikten ligger i att ha identifierat ordningen och att denna ordning inte kan lokaliseras i 

människans inre som ett uttryck för endast en känsla av skuld. Med hjälp av det autentiska 

samvetet inser människan att ordningen består i det relationella varat, dvs. inte som ett 

renodlat subjektivt inom-vara utan ett objektivt förhållande, i en relation till något, framförallt 

någon i varat.  

En rimlig slutsats är att den ordning Buber syftar på i Skuld och skuldkänsla, är den 

relationella ordning som artikuleras med grundordet Jag-Du. Vi har ovan sett att det 

relationella inte bara är fundamentet för det specifikt unika människo-varat, utan även det som 

människan ständigt förhåller sig och rör sig till för att realisera den fulla innebörden av hennes 

väsen, vilket Buber menar är människan som högre etisk varelse. Människan har ett medfött 

Du, ett relationens a priori, som det är människans uppgift att utveckla och realisera för att bli 

fullt ut människa. 

Tittar vi närmare kan vi se vilka etiska implikationer som insikten om den relationella 

ordningen innebär. Det första ligger i det introspektiva samvetsarbetet som individen gör då 

individen inser att den djupare sanningen om människan består i att hon är ett relationellt och 

inte ett individuellt jag. I den utsträckning människan har ett eget jag består sanningen om 

detta jag att det existerar endast i relation till den Andre, till ett Du som tilltalar henne som Jag 

och som jaget är förpliktigat att besvara. Den långtgående etiska innebörden i detta är att 

människan i ett möte med annan människa, som samtidigt är som jag men radikalt 

annorlunda, inte bara går till mötes och svarar med tilltal, utan även genom den Andres blotta 

existens är beredd att svara. I denna mening står ett Jag alltid i skuld till ett Du, men i dubbelt 

avseende. Jag är skyldig att svara det Du som är den Andre, eftersom mitt svar, eller brist på 

svar, påverkar den Andre och också mig själv i det relationella varat. Att Jag i dess sanna 

mening inte existerar utan ett Du, innebär dessutom en tacksamhetsskuld för att det egna jaget 
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överhuvudtaget har en existentiell innebörd; utan relationen till den Andre är jag inte det 

etiska jag som gör att jag blir fullt ut människa. Utan Du är inte Jag. Tu es donc je suis.  

Sammanfattning  
I detta kapitel har syftet varit att belysa Bubers teori om skuld genom en undersökning av 

hans människosyn och den etik som däri kommer till uttryck. Människosyn och etik måste 

förstås som intimt förbundna, vilket en analys av jagets olika manifestationer som Jag-Du och 

Jag-Det visar. Buber menar att människan utmärker sig från andra djur genom att kunna 

förhålla sig på ett specifikt sätt till sin verklighet och att detta är innebörden när vi talar om 

människans värld. Världen kan representeras på två olika sätt genom de två hållningarna som 

artikuleras med grundordet Jag-Du respektive Jag-Det. I dessa hållningar nalkas människan 

världen antingen som ett relationellt Du eller som ett objektifierat Det, men framförallt 

uttrycks helt olika jag i dessa grundord. Bubers grundläggande tanke är att människan i sitt 

grundläggande vara är relation och att jaget följaktligen inte har ett eget verkligt individuellt 

vara. Det individuella jaget är kalkerat på den struktur som människan på ett felaktigt sätt 

reducerar världen till i Det-hållningen. Därför, att inse jagets sanna vara som relation är också 

att inse att jaget inte är ett självständigt individuellt jag. Min egen inre värld av tankar idéer 

och känslor tillhör i strikt mening inte mitt jag som det uttrycks i Jag-Det, eftersom jaget inte 

kan ha denna status av bärare eller vara ägare av inre objekt. Min egen känsla av skuld utgör 

därför inte en tillräcklig förklaring till varför jag som individuellt jag känner skuld, och 

förklaringen kan inte återfinnas i mitt inre i form av andra känslor eller minnen av känslor. 

Det är detta Buber menar är den aning som den sökande människan har, att skulden på något 

sätt går utöver själva känslan av skuld. Denna aning är den potentiella insikt som alla 

människor bär på, om att sanningen om mitt jag, mitt eget väsen, inte ligger inom mig i min 

egen subjektivitet. Däremot går vägen till insikt om mitt sanna jag via en uppriktig, 

samvetsgrann, och vid behov, vägledd introspektion. Jaget inser i detta arbete att det sanna 

jaget består i en relation till ett Du. Detta Du är det Andra, men framför allt den Andre, både i 

form av en annan människa som jag möter, tilltalar och är beredd att svara, men också i form 

av ett evigt och outsägbart Du, vilket Buber identifierar som själva förutsättningen för alla 

andra relationsformer.  

 Den ordning som kan kränkas och ge upphov till den existentiella skulden är alltså 

denna relationella ordning i vilken Jag är förbunden med och ansvarig inför ett Du. Den 

existentiella skulden ligger inherent i denna relationella ordning i den meningen att 
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människan alltid står i skuld, både existentiellt i förhållande till sitt eget vara som ett 

relationellt vara, och i etisk betydelse som ansvarig för den Andre i detta relationella vara.  
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KAPITEL 4 – JAG FÖRE ELLER EFTER DU 
  

I det förra kapitlet har vi sett hur man kan förstå Bubers begrepp om skuld i ljuset av hans etik 

och människosyn. Den existentiella skulden uppstår när någon kränker den relationella och 

etiska ordning som artikuleras i Du-hållningen i vilken jaget inser att det är etiskt jag, en 

person och inte en individ. Skulden motsvarar därför både ansvaret för den Andre i form av en 

moralisk skyldighet, men också i form av en tacksamhetsskuld eftersom mitt eget jag är 

avhängig relationen till den Andre. 

I detta kapitel vill jag nu undersöka vilken kritik som kan riktas mot Bubers begrepp 

om skuld, hans människosyn och etik. Jag har i föregående kapitel kort berört en kritik som 

kan riktas mot Bubers människosyn, med avseende på hans sätt att beskriva den dualitet som 

finns i de båda hållningarna till världen. Det verkar finnas en spänning i hur Buber uttrycker 

denna dualitet. För även om han är mån om att undvika all slags dualism verkar han ändå 

mena att Du-hållningen är verkligare och sannare. Det kanske inte är så iögonfallande med 

tanke på att Bubers idé är att relationstillvaron i Du-hållningen har en avgörande betydelse för 

att människan ska kunna realiseras som en högre etisk varelse. Men om en sådan beskriven 

asymmetri glider över i en alltför starkt formulerad dikotomi verkar det bli mer problematiskt. 

Om så är fallet, vilka konsekvenser får det för rimligheten i Bubers människosyn?  Om Buber 

gör en alltför verklighetsfrämmande beskrivning av människan i Du-hållningen, uppstår 

frågan om hans skuldbegrepp inte också tappar något av sin förklaringskraft. En till detta 

relaterad kritik som får direkt konsekvens för Bubers etik, är hur jaget ska förstås i sin 

individualitet i relationen till ett Du. Givet Bubers definition av Jag-Du relationen, och hur det 

sanna etiska jaget konstitueras i en sådan, är frågan om det inte uppstår en motsägelse; 

förutsätter inte relation redan något som träder i relation? Måste inte individualiteten tänkas 

före relationen, sådant att jaget också har ett ansvar för Duet? Här kommer jag att fördjupa 

mig i Lévinas lösning av detta ”indviduationsproblem”, vilket också innebär en radikalisering 

av Bubers idé om jagets etiska natur.  

Hållningarna: dikotomi eller asymmetri?  
I det förra kapitlet gav jag en allmän karakteristisk av de båda hållningarna; att de är 

förknippade med två olika aspekter av hur världen framträder för människan. Det finns en 

asymmetri mellan hållningarna. Det är ingen överraskning eftersom realiserandet av den 

autentiska människan och det etiska jaget finns i Du-hållningen. Samtidigt utgör både Du-

hållningen och Det-hållningen tillsammans människans värld. Men hur ska man uppfatta 
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denna asymmetri i ljuset av hur Buber uttrycker sig om den? I Jag och Du finns ett antal 

passager med olika infallsvinklar men som kanske samtidigt avslöjar olika attityder hos Buber 

i frågan.  Han skriver bland annat att ”[v]arje Du måste bli ett Det när relationsförloppet är 

över”96, vilket syftar på att Du-hållningens karaktär av momentana ögonblick, måste vika 

undan för Det-hållningens reflektion av relationsförloppet. Nödvändigheten i detta måste 

betonas ytterligare i en anmärkning av mer praktiskt slag: “Den [relationstillvaron] hjälper dig 

inte med ditt livsuppehälle, hjälper dig bara att ana evigheten”.97 Relationstillvaron är rentav 

opraktisk då den inte består i reflektion, beräknande och effektivitet, utan istället innebär ett 

autentiskt möte som bygger på direkt närvaro, på enheten i relationen. Buber skriver vidare 

att, ”[u]tan Det kan människan inte leva” men tillägger sedan ”[m]en den som lever endast 

därmed är icke-människa.” Icke-människan kallar Buber också för “godtyckets människa” 

som “ inte [kan] uppfatta något annat än otro och godtycke, målsättning och uttänkande av 

medel”.98 

Liksom det enligt Buber inte finns en människa som är renodlat individ (dvs. ett Det-

Jag) eller renodlat person (dvs. ett Du-jag), finns det heller ingen renodlad hållning, utan den 

dualitet som de båda hållningarna uttrycker innebär för Buber ett idealt och även de facto 

oscillerande mellan dem båda. Man kan å ena sidan inte leva utan Det-hållningen och man är 

å andra sidan icke-människa, eller en godtyckets människa, dvs. man lever ett godtyckligt 

icke-autentiskt liv som människa, om man inte bereder plats åt Du-hållningen i sitt liv. Utan 

Du-hållningen realiserar inte människan sig själv som högre etisk varelse, eller också; utan 

Du-hållningen är människan en icke-etisk varelse. 

Så långt verkar det som att Bubers uppfattning är att de båda hållningarna 

kompletterar varandra. Men det finns också andra, i sammanhanget viktigare passager i Jag 

och Du, som snarare verkar göra gällande att det komplementära i hållningarna inte är av 

godo.  Buber skriver: “Men detta är vårt ödes upphöjda tragik, att varje Du i vår värld måste 

bli till ett Det.”99 Det är visserligen en upphöjd, men dock, tragik att Du-hållningen måste 

vika undan för Det-hållningen. Buber skriver också mer kontrasterande om de båda 

hållningarna att “det närvarande är inte något flyktigt och förbiglidande utan något 

kvardröjande och förblivande. Tingtillvaron är inte varaktighet utan stillastående, 
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avstannande, avbrott, stelnande, avskiljande, relationslöshet, nulöshet. Verkligt liv levs i nuet, 

föremålens värld hör det förgångna till.”100  

Hur ska man förstå Bubers till synes olika attityder till dualiteten i ovan citat? En ser 

ut att vara av mer neutralt slag och en av mer negativt slag; en verkar betona att hållningarna 

är komplementära, en verkar ha en mer manikeistisk prägel. Om det ”verkliga livet” levs i 

nuet, dvs. i Du-hållningen, kan man fråga sig om Det-hållningen innebär ett overkligt liv. 

Glider Buber här ändå över i en form av dualism, i en idé om ett verkligt liv å ena sidan och 

ett overkligt liv å den andra? Även om man här tolkar ”verkligt liv” i termer av 

autentiskt/icke-autentiskt liv kvarstår ändå frågan om inte Buber uttrycker dualiteten som 

dikotomi, snarare än som komplement.  

Enligt Buber är Jag-Du relationen alltid ett kortvarigt tillstånd av närvarande nåd; så 

fort man lämnar enheten och helheten i Du-tillvarons hållning och så att säga zoomar in på 

egenskaper hos detta Du för att undersöka det närmare, glider Duet undan och blir till ett Det. 

Det kan återigen bli ett Du, men relationen är då återigen kortvarig och efemär. Det är oklart 

om Buber menar att en genuin Du-relation i det praktiska livet alltid måste vara ett autentiskt 

möte mellan ett Jag och ett Du, men frågan är ändå om Buber menar att göra ett Du till 

föremål för reflektion verkligen bör kvalificeras som en ”tragik” och ett fall från den 

nådefulla närvaron i en Du-relation. Kan en verklig, autentisk relation mellan två människor 

beskrivas så här?  

Walter Kaufmann, en nära vän till Buber, tillika en av hans fränaste kritiker, 

karakteriserar Bubers dialogiska filosofi som irrationalism. För att helt förstå innebörden i den 

centrala idén i Jag och Du måste man se den som en tidstypisk förnuftskritik som Buber 

sedermera förtydligar och kommenterar i andra skrifter.101 Kaufmann ställer frågan om Buber 

verkligen har rätt i sin karakteristik av en genuin mänsklig relation, i synnerhet hur han 

karakteriserar förhållandet mellan Jag-Du och Jag-Det. Då Buber var mycket mån om den 

praktiska implementeringen av sin etik, är det för Kaufmann högst relevant att ifrågasätta 

Bubers idé om hur en relation ser ut, utvecklas och fördjupas mellan två människor. För 

Buber är mötet mellan ett Jag och ett Du det avgörande ögonblicket i relationstillvaron. Men 

Kaufmannn skriver: 

my relationship to students and others who come to ask me something and to other partners in 

a conversation [...] is not punctuated by brief moments of genuine encounter; nor - and this is 

crucial - do I confront them as mere objects of experience and use. Nor is it melancholy fact 
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that I keep lapsing into such attitude. The more others mean to me, the more needful is it for 

me to think about them, sometimes in an effort to understand better how they feel and think. 

Such thoughts are not a fall from grace, a relapse into inauthenticity, or a betrayal to be atoned 

for in another more ecstatic encounter.102  

 
Kaufmanns poäng är alltså att en verklig relation till en annan människa, på vilken nivå den 

än sker, är mer komplex och dynamisk än vad Bubers karakteristik för Du-relationen ger 

uttryck för. Ju djupare en relation till en annan människa blir, desto mer och också oftare görs 

denna människa till objekt för reflektion och tanke. Det betyder inte att denna människa 

degraderas i en akt av distansering och objektifiering. Att göra en annan människa till ett 

distanserat föremål för tänkande och reflektion innebär inte ett fall från nåd och autentisk 

närvaro, utan tvärtom, en nödvändig och fullt naturlig del i relationsprocessen. Kaufmann 

exemplifierar detta med sin egen relation till Buber, han skriver: “at every turn my admiration 

and love for Buber are fused with critical reflection, [...] When I become critical, that does not 

mean that Buber becomes an object for me, an object of criticism or of experience or use.”103 

Inte heller en mer utpräglad intellektuell relation kan karakteriseras på det sätt som Buber 

beskriver en renodlad Du-relation. Kaufmann skriver apropå möten med andra filosofer och 

författare, döda som levande: “When I think about their ideas and their motivation and when I 

offer objections, they do not become mere It for me, but I am engaged in a dialogue with 

them, and true dialogue involves reason and thought no less than heart and soul.”104 

Kaufmann beundrar Buber för det “viktiga misslyckade” han menar att Buber gör med 

sin dialogiska filosofi, men påpekar att han till syvende og sidst inte tänker dualiteten 

tillräckligt långt och att den därför istället stelnar till en missledande dikotomi. Genom att 

förpassa all reflektion och undersökning till Det-hållningen rättfärdigar Buber filosofiskt en 

överdriven subjektivitet, just det som han eftersträvar att överkomma med Jag-Du.105 Genuin 

dialog, menar Kaufman, involverar inte bara två partners utan det som de båda bär med sig i 

form av ett inre liv, dvs. deras respektive individualitet. Att ta hänsyn till känslor, tankar eller 

uppmärksammande av detaljer i en relation, innebär ett tragiskt fall från en genuin Du-

relation. Tvärtom finns det utan detta Det-innehåll “no genuine I-You relationship but only 

self-indulgence, self-absorbation, self-deception - a romantc dream.”106  
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Som en del andra kritiker också har påpekat blir det utan en reflekterande Det-hållning, svårt 

att veta om ett genuint möte verkligen har kommit till stånd i en Du-hållning. Även om jagets 

egen kunskap om mötet tillhör den problematiska Det-världen, är frågan om, och i så fall hur, 

mötets Du-karaktär verkligen kan säkerställas. Om jaget inte gör mötet och relationen som 

sådan till föremål för reflektion, hur vet jaget då att relationen är ömsesidig; det kanske bara 

är en illusion och ett självbedrägeri?107 Det är per definition ett självbedrägeri verkar 

Kaufmann här mena, för jaget har som part i relationen till Du, inte alls varit fullt delaktigt. 

Relationen saknar nämligen ett fullt individualiserat jag som kan delta i relationen till detta 

Du. Därför är relationen i sin renodlade Du-form en illusion.  

Man kan undra om Kaufmann inte gör en alltför selektiv läsning och att hans kritik 

därför blir för ensidig. Kaufmann lägger mycket vikt vid de passager i Jag och Du där Buber 

visserligen uttrycker sig negativt om Det-hållningen, men han kommenterar inte andra 

passager där Buber ger uttryck för ett mer balanserat och tydligare komplementärt förhållande 

i dualiteten. Kaufmanns eget filosofiska projekt verkar spela en avgörande roll för den läsning 

han gör. För Kaufmann är det individuella heroiska jaget (i nietzscheansk perspektivistisk 

mening) “kärnan” hos den autentiska människan. Hans kritik om att Buber inte tänker 

dualiteten tillräckligt långt när han inte inkluderar den inre och reflexiva dualiteten hos det 

mångfaldiga jaget, som bärare av tankar och känslor i Du-relationen, verkar åtminstone vara 

färgad av hans i hög grad subjektiva läsning av Buber. Även om Kaufmann har en poäng i sin 

kritik har vi också sett att Buber inte negligerar frågan om känslornas roll för individens 

realiserande av sig själv som person och som etiskt jag. För Buber är det dock viktigt att 

individen inser känslornas relativa och undantagsvis instrumentella roll. Jag-Du relationen 

kan ge upphov till ett känsloläge hos jaget men det är inget konstituerande drag i Du-

relationen som sådan. Problemet med en känsla som skuldkänslan är som vi har sett att 

individen knyter den till sin egen subjektivitet och en uppfattning av jaget som det inre objekt 

som ”äger” dessa känslor. 

Malcolm Diamond menar att man trots inslag av problematiskt dikotomiserande i 

beskrivning av hållningarna, inte bör uppfatta dem i kategorier av ont och gott. Det-hållningen 

blir problematisk och en källa till ont när man blir så beroende av dess förklaringskraft att 

man blir uppslukad av sitt eget syfte och den egna omsorgen om sig själv, [hur man känner 

t.ex.] då man istället borde svara varje människa man möter på ett nytt förutsättningslöst 
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sätt.108 Det potentiellt ”onda” i Det-hållningen ligger för individen framför allt i jagets 

fasthållande vid sig själv som något individuellt och isolerat från andra jag. Det-hållningen 

har en stort inflytande över det sätt varpå vi uppfattar världen eftersom det gör den kaotiska 

verkligheten till en mer begriplig och hanterlig plats. Det gör framför allt andra människor 

mer begripliga, hanterliga och förutsägbara. Det är i många fall lättare och säkrare att inta en 

distanserad Det-hållning till medmänniskan än att ”träda naken inför Anletet”109 och 

förutsättningslöst möta den Andre som ett Du. Det är inte för inte som den med alla mått mätt 

mer praktiska Det-hållningen därför lätt tränger undan den i jämförelse eteriska Du-hållningen 

och därmed blir något skadligt i Bubers mening. Diamond skriver: “In the realm of thought, 

the It posture becomes evil when it oversteps its limits and claims to encompass the totality of 

truth, thereby choking off the possibility of response to the deeper levels of meaning that may 

emerge from I-Thou encounters.”110 Det är med andra ord Det-hållningens hegemoni, på 

individplan och samhällsplan, för människa och kultur, som är skadlig.  

Symmetrin mellan Jag och Du  
Vilken kritik kan nu riktas mot det mer specifika innehållet i Bubers etik, dvs. den centrala 

idén om ett Jags fundamentala ansvar i relationen till ett Du? Walter Kaufmanns ovan 

framförda kritik av dualiteten innehåller också en kritik av hur jaget i Jag-Du relationen ska 

tänkas i sin individualitet. För Buber är idén om ett individuellt jag relaterat till Det-

hållningen, i Du-hållningen finns ingen individualitet utan endast relation. Du-relationen 

bygger på idén om en ömsesidighet mellan Jag och Du. Det är formellt sett en helt 

symmetrisk relation som Buber tänker sig. Men om jaget blir till först i relation till ett Du, är 

frågan hur en relation med ett Du överhuvudtaget kan komma till stånd? Kan relation uppstå 

före det som relationen relaterar? Om vi ska förstå begreppet relation i den vanliga 

bemärkelsen att något (x) relaterar till något (y), förutsätter det att detta något (x, y)redan 

tänks i sin individualitet. Om det inte finns något här finns inte heller en relation med något 

som är där.  

Som Philip Wheelwright påpekar verkar det vara så att man bekräftar snarare än 

förnekar två personliga existenser när man betonar vad som finns mellan dessa existenser. 

Relationen verkar automatiskt framhäva de individtermer som relationen uttrycker.  Om Du-

relationen ändå är möjlig att artikulera, i den mån den motsvarar en fenomenologisk 

beskrivning av en upplevd närvaro i ett autentiskt möte, uppstår trots allt frågan hur jaget 
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spontant kan uppstå ur denna närvaro och enhet. Om relationstillvaron är denna enhet som 

Buber tänker sig måste frågan ställas vad det är som gör att jaget skiljer ur sig i denna enhet 

för att bli något annat än Duet. För att ställa det på sin spets: hur inser Jag att Du inte är Jag 

utan den Andre så att Jag kan vara Jag?  Nathan Rotenstreich efterfrågar en 

differentieringsprincip som gör att Jag och Du skiljer sig från varandra så att Jag kan relatera 

till Du: 

 
what kind of isolation is here performed and by what means is it performed? [...] an isolation in 

space? Or is it a self-realization of the I through his awareness, that is to say reflection, that he 

is different from the Thou, from the whole of the relationship, this is to say that he is a self 

because of the inner centre of his existence rooted in his reflection?111 

 

Rotenstreich pekar med sina frågor på svårigheten, rentav omöjligheten, att tänka jaget som 

något som genereras först i och med relationen. För att kunna identifiera Duet som det Andra 

- den Andre - måste man redan förutsätta ett självmedvetande, dvs. ett individuellt jag som 

kan identifiera att detta andra i relationen är något annat än jag själv. Rotenstreich drar 

slutsatsen att Buber antar relationens primat över ett självständigt jag, samtidigt som han 

implicit måste hålla den motsatta uppfattningen för sann.112 Relationen föregår det 

individuella jaget men det individuella jaget måste förutsättas för relationens existens.  

 Problemet med att man inte grundar mänskliga relationer i ett reflekterande 

självmedvetande är, som även Kaufmanns kritik syftar till, att de blir atomära och efemära. 

Det är endast om man grundar mänskliga relationer i en reflekterande hållning som relationer 

kan bli någonting bestående, något annat och utöver intensiva, flyktiga möten. Men för Buber 

är det av avgörande vikt att inte grunda relationstillvaron på något som kan överskrida den, 

varken i ett självmedvetande eller i ett specifikt innehåll. Relation före alla begrepp verkar 

omöjliggöra detta. Men man kan också se varför Buber försöker undvika det individualiserade 

och innehållsliga i relationstillvaron, eftersom det verkar innebära en risk att något a priori 

ställs mellan människor och att en sådan utgångspunkt i sin tur skulle kunna försvåra och till 

och med omöjliggöra ett sant genuint möte människor emellan. Det skulle om inte 

omöjliggöra så försvåra dialog, i Bubers mening. Detta är en fråga som inte bara är av 

avgörande vikt för Bubers etik utan också för Bubers vision om ett mänskligt samhälle i 

endräkt.113  
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Anlete och Ansikte 
Problemet med jagets status i Du-relationen har en uppenbar konsekvens för Bubers etik. Som 

jag vill visa har det också en avgörande konsekvens för Bubers skuldbegrepp. För hur kan ett 

Jag vara ansvarigt för ett Du, om det inte redan är ett Jag som inser att det är något annat än 

ett Du, och som kan vara ansvarigt för detta Du? Om jaget inte redan är ett jag kan det inte 

heller bära på ett ansvar och inte heller ha en existentiell skuld i den mening som Buber lägger 

i begreppet. Med Emmanuel Lévinas kan vi ställa frågan om det etiska inte börjar just vid den 

punkt där ett Jag blir medvetet om ett Du som något annat än jaget självt.114 Men vad är det 

som säger att detta medvetna jag också är ett etiskt jag? Hur erhåller detta jag sin etiska 

status? Innan jag utreder Lévinas svar på dessa frågor och hur detta sedan kan relateras till 

skuldbegreppet, vill jag först nämna något om begreppen Anlete och Ansikte.  

I Bubers tänkande står Anletet som bild för den realiserade Du-relationen och är intimt 

förknippad med hans begrepp om frihet, som i stort följer en existensfilosofisk förståelse av 

begreppet. Människan som inser att hon, med Sartres ord, är ”dömd till frihet”, är fri i själva 

insikten om att hon är bunden till denna grundläggande sanning. Bubers människa, till 

skillnad från Sartres, blir fri genom insikten om (för-)bundenheten till den Andre (och i 

förlängningen till Gud), till vilken hon alltid står i relation som etisk varelse. Han skriver: 

“Den som glömmer all orsaksbundenhet [i Det-världen] och avgör sig ur djupet, den som 

lägger av egendom och klädnad och naken träder inför Anletet, han är fri och ödet blickar 

emot honom som hans frihets motpol. Det är inte hans gräns utan hans komplement [...]”.115 

Att träda naken inför Anletet gör jaget då det inser att Duet - den Andre - inte utgör gränsen 

för jagets subjektiva individualitet, utan tvärtom är dess komplement i den bemärkelsen att 

jaget inte är fullt ut jag, inte fullt ut en etisk varelse, utan detta Du. Denna insikt om att vara 

förbunden med Duet innebär paradoxalt nog människans frihet. För “den som träder inför 

Anletet [har] lagt plikt och skuld bakom sig - men inte för att han avlägsnar sig från världen, 

utan därför att han i sanning har närmat sig den.”116  

Lévinas har blivit känd som ”Ansiktets filosof”. Hos Lévinas representerar Ansiktet 

den etiska uppfordran som ställs på människan av den Andres närvaro. Lévinas Ansikte är 

både en vidareutveckling och en etisk ”justering” av Bubers idé om Anletet, och detta är av 

vikt för att förstå hur Lévinas både adresserar problemet med jagets ansvar och jagets 

individualitet, och därmed skuldens natur. Så här skriver Lévinas: “Quelqu’un qui s’exprime 
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dans la nudité - le visage - est un au point d’en appeler à moi, de se placer sous ma 

responsabilité: d’ores et déjà, j’ai à répondre de lui. Tous les gestes d’autrui étaient des signes 

à moi adressés.”117 Detta verkar ännu inte ge uttryck för någon större skillnad med Bubers 

uppfattning: Ansiktet är något som inte bara kallar på min uppmärksamhet, utan också 

påkallar min skyldighet att svara. Men Lévinas tillägger:  

Pour reprendre la gradation dessinée plus haut : se montrer, s’exprimer, s’associer, m’être 

confié. Autrui qui s’exprime m’est confié (et il n’y a pas de dette à l’égard d’autrui - car le dû 

est impayable: on n’est jamais quitte). Autrui m’individue dans la responsabilité que j’ai de 

lui.118  

 

Jag är anförtrodd den Andre för att i Ansiktets varje gest svara på dessa, och i detta ansvar står 

jag också i skuld till den Andre för min egen individualitet. Lévinas skärper till Bubers Du-

relation på så sätt att det inte längre är ömsesidigheten i relationen som är konstituerande för 

den. Tvärtom är det Duet i sig som, i form av den Andres ansikte vars varje ansiktsuttryck (i 

överförd betydelse) dikterar relationen, både i form av mitt fundamentala moraliska ansvar 

för den Andre, men också min egen individualitet. Mot Bubers formella symmetri mellan ett 

Jag och Du står Lévinas asymmetri. Duet i sig, inte längre relationen till Duet, föregår och 

definierar mitt jag som ansvarigt i relationen.  

Men Lévinas har som andra kritiker också identifierat problemet med jagets status i 

Jag-Du relationen och hur det ska tänkas i sin unicitet och identitet. Ska det tänkas som ett 

identifierat något? Eller som en identifikation med det jag som assimilerar den Andre i jaget - 

till priset av att man inte längre kan urskilja jaget i den totalitet som på så sätt har formats?119 

I det första fallet betonas Kaufmanns nietzscheanska jag, i det andra fallet verkar jaget inte 

längre ha någon verkligt etisk kvalitet, ingen moralisk roll att spela. Jaget förblir identiskt 

med Duet, i relationen till Duet. För Lévinas, som främste tänkare av Förintelsen, är detta 

mycket problematiskt. Gränsen mellan förövare och offer suddas ut, det finns inget ansvar att 

utkräva. Lévinas föreslår därför ett tredje alternativ, som innebär både en lösning och en 

radikalisering av Bubers idé om jaget. Det ger också begreppet Ansikte dess fulla etiska 

innebörd: 

le moi ne pointe dans son unicité qu’en répondant d’autrui dans une responsabilité dont je ne 

saurai être quitte. Le moi est identité de soi-même qui se ferait de par l’impossibilité de se faire 
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remplacer - devoir au delà de toute dette - et ainsi patience dont aucune assomption ne saurait 

démentir la passivité.120 

 

Jaget som singularitet undflyr ständigt sitt begreppsliggörande. Det erhåller unicitet och 

legitimitet endast som ett etiskt jag genom att identifiera det ofrånsägbara ansvaret som består 

i att svara den Andre. Jaget kan omöjligen ersättas av något annat, inget kan träda i dess ställe 

för att svara den Andre. Bara jag kan och därmed måste svara. Men ansvaret och därmed 

också det etiska jaget är närvarande endast då Ansiktet är närvarande och påkallar detta 

ansvar. Därför talar Lévinas om ett för jaget konstituerande modus, tålamod, som föregår 

närvaron av Ansiktet och det ansvar som jaget har för den Andre. I tålamodet, i en ständig 

väntan på Ansiktet närvaro, hänger jagets identitet så att säga “i luften”, det finns ännu ingen 

referenspunkt för det etiska jaget eftersom Ansiktet ännu är frånvarande. Detta är för Lévinas 

innebörden, liksom för Buber, att jaget inte existerar när man i en introspektiv Det-hållning 

“tittar efter det” som efter ett objekt. I en sådan introspektion har nämligen jaget vänt sig bort 

från Ansiktet till sitt eget inre, och kan därför inte existera i den mening som Lévinas menar 

(och som Buber också skulle hålla med om). Tålamodet innebär ingen passivitet, utan är 

istället en jagets ständiga etiska beredskap inför den Andres närvaro. Samtidigt innebär denna 

väntan på den Andre - den Andres de facto frånvaro som i den yttersta betydelsen är den 

Andres död - att det finns en risk det inte finns någon där. Ansiktets frånvaro oroar jaget 

eftersom det innebär en risk att jag-som-etiskt-jag inte existerar - en risk som gör att jaget 

ständigt gränsar till betydelselöshet och galenskap.121 På ett sätt verka det alltså som att jaget 

går in och ut ur sin egen verklighet i förhållande till hur etiskt relevant det är. I ansiktets 

närvaro och i väntan på det har jaget fortfarande ett etiskt innehåll och existerar därför. Som 

vore det en direkt kommentar till Buber, skriver Lévinas: “L’esse humain n’est pas 

primordialement conatus mais otage, otage d’autrui”.122 Eller med Bubers språk, om han nu 

också skulle hålla med Lévinas i detta: jaget är Duets gisslan.  

Lévinas radikala lösning på problematiken med den formella symmetrin mellan Jag 

och Du, syftar alltså både till att tänka jaget i dess identitet, före den Andres närvaro, men 

framför allt att tänka denna identitet i dess yttersta etiska förlängning. Om en människa är 

fundamentalt ansvarig för den Andre, ett Jag ansvarigt för ett Du, måste Jaget också erhålla en 

identitet - en etisk sådan - som går utöver och föregår själva relationen till Duet. För Lévinas 

återfinns därför den etiska ordningen i Duet (Ansiktet) snarare än i relationen till Duet som 
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hos Buber. Det är en mellanmänsklig relation i Lévinas mening såtillvida att den är 

asymmetrisk eftersom den etiska betydelsen av relationen helt dikteras av den Andres 

(potentiella) närvaro. Hos Lévinas saknas Bubers ömsesidighet i relationen.  

Sammanfattning  
I det här kapitlet har jag undersökt vilken kritik som kan riktas mot Bubers begrepp om skuld 

samt hans människosyn och etik. Min hypotes har varit att om Bubers begrepp om skuld kan 

förankras i hans människosyn och etik, vilket jag ville visa i kapitel 3, får en vederhäftig kritik 

av denna människosyn och etik konsekvenser även för begreppet skuld.  

Två olika slags kritik har tagits upp men de utgår från samma problematik om hur man 

ska uppfatta jagets status. Den ena kritiken riktas mot Bubers människosyn och representeras 

av Walter Kaufmann som menar att Buber i sin dialogiska filosofi inte tänker dualiteten 

tillräckligt långt. De två hållningarna som artikuleras av grundorden Jag-Du och Jag-Det 

representerar olika sätt att uppfatta världen på och även om Buber på vissa ställen betonar att 

de två hållningarna kompletterar varandra, finns det andra passager som indikerar att Buber 

inte bara privilegierar Du-hållningen, utan också nedvärderar Det-hållningen. Enligt 

Kaufmann är detta inte bara ett uttryck för irrationalism utan det underminerar också Bubers 

idé om hur en verklig relation mellan två människor ser ut. Problemet är att om jaget inte 

tillåts ha en reflekterande attityd till det autentiska mötet i Du-relationen, kan inte heller jaget 

veta huruvida relationen med Duet etableras eller ens är verklig. Dualiteten måste enligt 

Kaufmann tänkas även med avseende på jaget som sådant (och Duet som det andra jaget) i 

relationen. Både jaget och Duet bär på sin egen dualitet i form av en mångfald av känslor, 

tankar, reflektioner vilka alla utgör en betydande del för relationen som sådan.  

Den andra kritiken får konsekvenser för Bubers etik och formuleras som en 

kontradiktion. Om relationen R består i att x och y relateras till varandra, måste x och y 

förutsättas för relationen. Men det sanna jaget (x) har enligt Buber ingen individualitet utan 

uppträder först i relationen till ett Du. För min undersökning ligger det dock en viktigare 

följdfråga i detta, nämligen hur jaget erhåller sin etiska status sådant att jaget i relationen kan 

vara ansvarigt för ett Du och vidare ha existentiell skuld för att ha kränkt den relationella 

ordningen i vilket jaget ingår. För om det inte finns något logisk möjlighet för jaget att 

urskilja sig själv som något annat än Duet, verkar det  vara varken rimligt eller ens möjligt att 

jaget hålls ansvarigt, varken för detta Du eller för dess egna handlingar. Detta är den egentliga 

problematiken i förhållande till skulden; inte hur jaget ska tänkas i sin individualitet utan hur 

det ska tänkas i sin individualitet sådant att det kan tänkas som ett etiskt ansvarigt Jag inför 
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ett Du. För Lévinas är det just denna fråga som föranleder honom att gå i en annan riktning än 

Bubers övriga kritiker och istället radikalisera Bubers tanke om att den Andre är själva 

utgångspunkten för alla etiska överväganden.   
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KONKLUSION 
 

Vilka slutsatser kan man alltså dra vid den här punkten? De tredelade syftet med uppsatsen 

har varit att undersöka innebörden i Bubers begrepp om skuld och hur detta begrepp kan 

förstås i ljuset av hans människosyn och etik, samt undersöka vilken kritik man härvidlag kan 

rikta.  

I kapitel 2 har jag undersökt begreppet skuld hos Buber via hans kritik av två 

psykologiska teorier som båda gör gällande att skuld kan reduceras till skuldkänsla. Buber 

följer i stort den existensfilosofiska traditionen som hävdar att skuld är ett modus i människo-

varat och att det därför inte är en till det subjektiva reducerbar känsla av skuld. Buber skiljer 

sig dock från den existensfilosofiska traditionen på det sätt han tänker skuldens ontiska 

karaktär och att skulden har en förankring i ett objektivt förhållande. Den sökande människan 

söker just denna sanning; att skulden inte ligger inom henne som enbart ett subjektivt och 

individuellt uttryck för en känsla av skuld, utan som något som går utöver denna känsla. Detta 

är den existentiella skulden, som uppstår när man har kränkt den ordning som uppfattas som 

grundläggande för alla människor. Via samvetet hos en ”enkel och rättfram natur” når 

människan fram till sanningen om att skuldens sanna ursprung ligger i denna ordning. 

I kapitel 3 har jag velat visa att begreppet skuld kan föras tillbaka på Bubers 

människosyn och hans etik. Den ordning som kränks och som ger upphov till den existentiella 

skulden, är en etisk ordning, som i sin förlängning inses vara en gudomlig ordning. Denna 

ordning identifieras av människan först i det relationella varat vilket Buber formulerar som en 

hållning till världen och som artikuleras med grundordet Jag-Du. Jag-Du artikulerar det 

faktum att människan i sitt sanna vara är relation och att jaget är ett relationellt jag. Den 

vidare konsekvensen av detta är att det inte finns något egentligt individuellt jag. När det 

relationella jaget träder i relation med en annan människa är det också ett etiskt jag. En 

relation till andra människor är därför alltid en etisk relation. Det etiska i relationen består i 

en ömsesidighet mellan de olika Jag som ingår i relationen (men som uttrycks 

fenomenologiskt som Jag-Du); 1) jag är ansvarig för den Andre men också alltid beredd att 

svara den Andre som tilltalar mig, 2) jag står i skuld inför den Andre för mitt eget relationella 

jag med vilket jag inser den fundamentala frihet som ligger i att jag för alltid är förbunden 

med den Andre som ett Du. Den relationella ordningen kan kränkas, och den existentiella 

skulden göra sig påmind, om man inte fullgör sitt ansvar för det Du som Jag står i relation till. 

Detta ansvar har en dubbel innebörd; människan har ett ansvar i existentiellt avseende i 

förhållande till sig själv att fullgöra det télos som det innebär för henne att utvecklas till en 
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högre människa, men även i ett etiskt avseende att i ett ständigt återkommande autentiskt 

möte, tilltala och vara beredd att svara den Andre som är radikalt annorlunda, men lik mig 

själv.   

Hur ska man förhålla sig till och värdera den kritik som kan riktas mot Buber med 

avseende på hans begrepp om skuld, hans människosyn och etik? I kapitel 4 var syftet att 

undersöka en sådan kritik och som vi har sett riktas den mot Bubers sätt att tänka jaget. Vi har 

sett att det finns en spänning i Bubers sätt att uttrycka de olika sätt som jaget artikuleras på i 

de två hållningarna. Vi kan å ena sidan hålla med i kritiken att Buber möjligen bortser för 

mycket från andra aspekter av innehållet i en genuin relation, nämligen en distanserande och 

reflekterande attityd, än de han lyfter fram i Du-hållningen, och att hans idé om relationen 

som närvaro, enhet och helhet därför blir en något för romantiserad och kanske även på sina 

ställen verklighetsfrämmande idé. Å andra sidan behöver vi kanske, delvis med tanke på 

framställningsformen i verket Jag och Du, i högre utsträckning och enligt 

generositetsprincipen, läsa mellan raderna för att utvinna en mer komplett innebörd av det 

Buber vill säga, och även läsa på de rader där han faktiskt uttrycker ett mer komplementärt 

förhållande mellan de båda hållningarna och att människan med nödvändighet oscillerar 

mellan de båda sätten att förhålla sig till sin värld.  

Oavsett frågan om rimlighet i Bubers beskrivning av hur en verklig relation människor 

emellan ser ut och utvecklas, återstår den mer problematiska frågan om jagets inre mångfald 

och dess individualitet i den beskrivna Du-relationen. För om vi ska följa Bubers tanke om att 

det sanna jaget uppstår först i den relationella ordning där Jag och Du ingår, tillsammans med 

den motsvarande härledda idén (men som Buber inte direkt formulerar) att jaget i Det-

hållningen inte är ett verkligt jag, uppstår två frågor; 1) på vilka grunder urskiljer sig jaget 

som något annat än Duet i den formella symmetri som relationen mellan Jag och Du består i; 

2) hur erhåller jaget sin etiska status sådant att det är ansvarigt för Duet? Om vi återigen ska 

läsa på raderna och hur Buber beskriver sin grundläggande tanke ser det ut som att han, 1) 

underminerar både jagets och Duets alteritet genom att inte tillåta en a priorisk individualitet 

hos jaget och Duet, och att han därför, 2) underminerar den etiska och relationella ordningen 

som sådan. Den relationella ordningen är den grundläggande principen i Bubers dialogiska 

filosofi; Om den ordning som kan kränkas och ge upphov till existentiell skuld, bygger på 

detta relationella vara verkar det som att den djupaste innebörden i Bubers idé om den 

existentiella skulden tappar något av sin kraft. I jämförelse ser det ut som att den etiska 

ordning som Buber vill etablera som grundläggande för människans vara, får sin mest 

konsekventa utformning hos Emanuel Lévinas.  
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