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Motsatser och överskridande                 
Om dualismens dilemma, den omöjliga observatören        

och befrielse bortom åtskiljande 

Lennart E. H. Räterlinck 

Är grunden en idé eller är den inbillning, en illusion, ett filosofiskt 
begrepp eller något absolut i den meningen, att det inte finns 
något bortom den? 

J. Krishnamurti 

DET ÄR MÖJLIGT att denna essä kommer att presentera fler frågor 
än svar. Den gör nämligen inte anspråk på att vara något försök till 
formaliserad kunskap, eller med andra, syftet är inte att till regler 
forma påståendens relationer till andra påståenden och därmed ge 
dem en bestämd form. Föreliggande essä är snarare ett uttryck för 
ett engagemang i ett antal teman som sociologen Kaj Håkanson 
framhåller i sina skrifter. Intentionen är att ta Håkanson på allvar, 
vilket förstås kan tyckas vara självklart, för skulle någonting alls bli 
skrivet om vi inte tog folk på allvar? Förvisso är det så, men med 
allvar menas någonting mer än blott denna vardagliga förståelse av 
ordet. Intentionen är att undvika att betrakta de ämnen som kom-
mer att behandlas som ansamlingar av fakta som ska utsättas för 
prövning, fakta som ska ställas inför den avklädande blicken. Syftet 
är inte att ”göra den andra till ett faktum, ett ting i ens värld”.72 I 
                                                 
72 Skjervheim (1971), s. 14. Se för övrigt hela det inledande kapitlet för en vidare 
diskussion om ämnet. 
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stället, och det är detta som menas med engagemang, är tanken att 
framställa en diskussion av påståenden som strävar efter insikt och 
frihet. Om diskussionen dessutom kan leda till att läsaren finner 
intresse i att gå till källan, till Håkanson själv, får mycket anses 
vunnet. 

Låt dansen utgöra ett belysande. Dans anges ibland med syno-
nymerna ”rörelse till musik” eller ”rytmiska kroppsrörelser”, men 
möjligtvis vore det riktigare att se det som att vi rör oss i musi-
ken, att vi genom dansen är musiken. Ett tankeexperiment. Ta 
bort musiken och betrakta de dansande människornas rörelser. 
Visst ter det sig märkligt, kanske en smula olustigt eller till och 
med skrattretande. Vi får svårt att leva oss in i det vi betraktar, 
vi distanserar oss och olustigheten, det skrattretande, ligger just i 
och kommer av att vi har ställt oss där utanför för att betrakta. 
Vi är inte delaktiga och ser endast en delhet genom vår distan-
serade blick. Tänker vi oss sedan ljudet av musiken åter ser vi 
hur ljuden kompletterar människornas rörelser. En rytm möter 
en annan rytm och förenas. Det handlar inte längre om att anta 
att de rör sig till musiken, de är i en dialog med musiken. 
Människorna förkroppsligar musiken och kanske kan vi säga, utan 
att förhäva oss, att musiken samtidigt förmänskligas. Vi män-
niskor utgör klangkroppar för musiken, medan musiken är en 
klang som får kropp. Framför allt är dansen inte riktad mot 
någonting, den är i nuet och i detta vara är den en dialog 
bortom de teleologiska syftenas spel. Dansen, såsom den formu-
lerats här, är en lek i ordets fullaste innebörd. 

Den engagerade diskussionen, till skillnad från polemiken, är 
en dans mellan perspektiv. Samspelet, som är en lek snarare än 
ett spel, är i all sin ömsesidighet ett kalejdoskop av betydelser. 
Kanske kan denna essä ses som just en lek med betydelser. 
Kanske kan vi med hjälp av Håkanson också se en väg bortom 
dessa betydelser. Det intressanta är nämligen inte att Håkanson 
kommer att ställas i relation till andra tänkare, utan det intres-
santa ligger i vilka antydningar som sådana paralleller kan ge om 
vissa sätt att tänka, sätt som kanske kan hjälpa oss att se bortom 
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våra ofta förgivettagna föreställningar.73 Det handlar om ett 
belysande genom påminnelser, detaljer som i sitt samspel blir till 
ledtrådar om en möjlig helhet, närmare bestämt en ofta förgivet-
tagen bild och det möjliga överskridandet av denna bild, eller 
detta ”motsatsernas spel”.74 

Determinism och Descartes demon  

Kaj Håkanson ställer i artikeln ”Den sociala (?) determinismen 
och kampen för en bättre värld”, frågan om varför vi antar att 
inget handlande skulle ske, eller ens vara möjligt, om vi såg 
tillvaron deterministiskt.75 Om det vi trodde var vårt fria jag och 
om våra handlingar som vi antagit varit självständiga plötsligt 
skulle upplösas i insikten om att både vårt jags konstitution och 
vårt handlande var resultatet av utifrån verkande krafter, vad 
skulle då förändras? Om vi fann att vi blott var produkten av 
oändliga kausalkedjor där vi blir till passiva objekt som befinner 
sig i ett yttre förhållande till andra objekt (både människor och 
ting), hur skulle det påverka vår självbild? Skulle det ens finnas 
någon självbild att betrakta? 

Håkanson frågar om detta innebär att ”ingenting gjorts”, eller 
med andra ord, innebär perspektivskiftet från autonomi till 
determinism att mina förflutna handlingar upphör att existera 
såsom självständiga handlingar?76 Frågan inställer sig vem som då 
skulle ha handlat (och handlar) om inte ”jag”. Det deterministiska 
perspektivet kan inte ta bort att, med Håkansons ord, ”’jag’ hela 
tiden gjort allt det ’jag’ gjort”.77 Vi kommer inte ifrån att ett 
perspektiv av det förflutna är en förutsättning för ett ”jag” som 
                                                 
73 Framställandet av paralleller mellan teoretiker i vetenskapliga arbeten blir 
dock ibland till nära nog självändamål eftersom arbetets referenser (fotnoter och 
litteraturlista) ses som ett icke oansenligt kriterium på god vetenskaplig verk-
samhet. 
74 Håkanson (1999), s. 98. 
75 Håkanson (1999), s. 105. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 



 

 104

handlar. Detta perspektiv måste finnas för att jag ska kunna hän-
visa till mitt handlande, oavsett om jag väljer att se mitt hand-
lande som determinerat eller autonomt. Håkanson formulerar 
detta på ett träffande sätt när han säger att ”det sker som vi 
vanligtvis kallar att handla även om det faktiskt skulle vara så att 
vi är nickedockor”.78  

Vi ställs här inför en situation som kan belysas ytterligare med 
hjälp av ett välkänt resonemang hos Descartes. Mitt resonemang 
bygger här delvis på ett som förts av den engelske filosofen Roger 
Scruton.79 Tankegången är följande. En ond demon tar kontroll 
över mig, behärskar helt mina tankar, sinnen och handlingar. Jag 
luras att tro att den värld jag lever i verkligen är vad den är. Inte 
någonstans brister demonens bedrägeri utan illusionen är total. I 
själva verket är jag ensam i universum och demonen njuter ill-
marigt av att så fullständigt lura mig. Det finns här en oöver-
bryggbar avgrund mellan det skenbara och det verkliga. Vi kan nu 
tänka oss en människa som instängd i denna skenbara verklighet 
skapar teorier och metoder för att förstå denna värld, teorier och 
metoder som hon menar förutsätter att världen är en realitet, att 
det är möjligt att skilja mellan sant och falskt, objektivt och 
subjektivt och att världen inte blott är en produkt av hennes egen 
subjektivitet. Men egentligen har hennes tankar, som hon trodde 
sträckte sig mot det öppna och okända, blott rört sig i vad som 
mest kan liknas vid ett fängelse, även om det inte framstår på det 
viset för henne. I själva verket finns ingenting bortom hennes 
subjektivitet – annat än demonen som håller henne fången genom 
att ständigt skapa det hon upplever.  

Detta resonemang skulle nu kunna användas för att visa att vi 
aldrig kan lära känna världen, att dess väsen alltid är fördolt för oss 
människor eftersom en sådan insikt skulle kräva ett utifrånper-
spektiv som vi inte har möjlighet att inta. Vi känner väl igen denna 
diskussion om att vi inte kan se världens gränser inifrån. Inifrån sett 
finns inget (och ingenting) utanför och att tala om gränser för 
världen tappar sin mening. Samtidigt hindrar detta oss inte att 
                                                 
78 Ibid. 
79 Se kap. 3 i Scruton (1996).  
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betrakta begrepp såsom sant och falskt, objektivt och subjektivt, 
etcetera, som användbara och giltiga. En mycket betydelsefull 
lärdom kan dras av Descartes tankegång, nämligen att ingenting 
egentligen förändras genom idén om demonen. Oavsett sannings-
värdet i idén fortsätter våra teorier och metoder att vara använd-
bara i den (enda) verklighet vi har möjlighet att uppleva, den enda 
vi kan vara en del av. Scruton säger: 

Poängen är att globala argument av det slag som Descartes 
framförde placerade världen så långt bortom vår kunskap att det 
lämnade våra begrepp opåverkade, också begreppet om världen. 
Om Descartes har rätt är det han kallade världen inte det vi 
känner som världen. Världen är för oss vår värld.80  

Detsamma kan sägas om determinismen. Om nu världen vore 
fullständigt determinerad, om vi som människor, med alla våra 
tankar, känslor och handlingar, vore resultatet av yttre bestäm-
mande faktorer81 och om den upplevda autonomin inte vore nå-
got mer än blott ett sken, skulle någonting alls förändras? Pers-
pektiv som ständigt (över)betonar att människan är materiellt, 
biologiskt, historiskt eller diskursivt determinerad tycks likt Des-
cartes tankeexperiment låta världen gå förlorad bortom varje 
meningsfullhet. Vi ställs inför en abstraktion, en bild av världen 
som inte längre är vår värld. Det fascinerande är att vi oftast inte 
förnekar att vi är determinerade. Håkanson skriver: 

Vi tycks ”veta” att människans handlande är determinerat av 
gener, av klimat, av kultur, diskurser, regelsystem, matriser, social 
struktur. Vi tycks ”veta” att människans tänkande, motiv, mål, 
känslor, stämningar är bestämda av biologiska faktorer, av kultur, 
av social struktur. Vi tycks också ”veta” det vi ”ser” och ”känner” 
som en fullständig självklarhet, nämligen att människan reflek-
terar, handlar utifrån mål och värden, för att förändra sin omgiv-
ning, den rådande strukturen, kulturen, diskursen osv.82 

                                                 
80 Ibid., s. 39. 
81 Håkanson (1999) skriver att detta deterministiska förklaringssätt ”inte 
sällan [ses] som det som skiljer vetenskapen från common-sense eller en 
’normativ arena’” (s. 99). 
82 Ibid. 
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”Vetskapen” om att vi är mer eller mindre determinerade tycks 
inte leda till någon genomgripande förändring av hur vi betraktar 
vår tillvaro och vi betvivlar trots allt inte vår förmåga att påverka 
den. Ifråga om brottslingen kanske vi hänvisar till sociala faktorer 
som föranlett den kriminella handlingen, men vi slutar ändå inte 
att tala om hans eller hennes ansvar för sina egna handlingar. Det 
ligger en viss ironi i att vi tenderar att förklara människors 
beteende utifrån att vi är behärskade av diskurser och strukturer, 
men samtidigt ständigt skuldbelägger andra människors beteende 
när vi anser att de varit fria nog att handla annorlunda.83  

Nu frågar Håkanson oss om även föreställningarna om män-
niskans möjlighet till förändring och ansvarstagande kan betraktas 
som determinerade i kulturellt, diskursivt och strukturellt hän-
seende. Vi svarar då nej, ”för vi kan reflektera över det och sedan 
handla för att förändra. Nej, för det sker förändringar på grund av 
motsättningar och sprickor som redan finns i systemet”.84 Vad 
menas då med dessa sprickor? Oftast menar man att det trots det 
myckna talet om determinism ändå sker förändring, att någonting 
nytt tillkommer i systemen (i.e. strukturen, kulturen, diskursen, 
etcetera). ”För, så går resonemangen, om jag vore helt formad, då 
skulle jag inte kunna ifrågasätta, handla för att bryta mönstret, 
förändra strukturen”.85 Som ett motargument tar Håkanson upp 
att ett sådant perspektiv ingalunda är oförenligt med fullständig 
determinism. Systemet skulle kunna vara uppbyggt till att in-

                                                 
83 Ibid., s. 111. Se också s. 102 i densamma: ”Vi säger att vi måste tro på det 
relativt fria subjektet eftersom annars ingen förändring kan komma till stånd. 
Inkluderar inte ofta detta ’måste’ också nödvändigheten att kunna peka ut det 
eller dem som i kraft av sin frihet handlat ont, i motsats till oss? Vad skall vi 
tänka, vad och vem skall vi (för)döma om alla genuint uppfattas som ofria offer 
för omständigheter? Lek ändå med tanken, prova!”. Se även Håkanson (1989), 
s.79-80: ”’Jaget’ framstår alltid som någon som dumpit ned på en redan 
upprättad spelplats. Innan jaget trädde in på scenen hittade andra på orättvisa 
spelregler.” Vi har här återigen frågan om ansvar och böjelsen för att göra oss 
själva till offer för omständigheter som vi ser som oundvikliga och tvingande. 
84 Håkanson (1999), s. 99. 
85 Ibid., s. 103 
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kludera avvikelser från regelbundenheterna, mönstren, normerna 
och de individuella handlingar som utgör avvikelser behöver  

då inte förstås som vittnesbörd om en från systemet delvis skild, 
oberoende individ som nyttjar sin ”fria vilja” annat än i den 
tautologiska meningen att ”fria handlingar” blir lika med hand-
lingar/beteenden som tycks strida mot det som man först 
abstraherat fram som det rådande systemet.86  

Vi har här ställts inför ett system som till sin natur är mot-
sägelsefullt. Reflekterandet, handlingarna som syftar till föränd-
ring, ja allt det som vi uppfattar som autonomt och aktivt, skulle 
då vara determinerade reaktionsmönster inom systemet. 

Inte heller detta perspektiv tycks i grunden kunna förändra 
någonting. Vi gör fortfarande det vi gör och har fortfarande gjort 
det vi gjort. Idén om det motsägelsefulla systemet kan i grunden 
inte förändra vår syn på våra handlingar. Det att jag nu sitter och 
skriver detta vid min dator (för)ändras inte, det är fortfarande vad 
det är, oavsett om det i själva verket är ett av systemet producerat 
reaktionsmönster eller om det egentligen är ett resultat av mitt 
eget autonoma handlande. Jag kan inte komma bakom mig själv 
och upptäcka någon där liggande orsak till mitt handlande. I 
skrivandet är jag och detta vara förblir detsamma. Vi ställs inför 
samma situation som var fallet med Descartes demon. Vårt 
(be)grepp om världen förblir detsamma, vi känner fortfarande 
igen oss i världen och den är fortfarande vår värld. Det som påstås 
vara det egentliga – systemet, demonen – har placerats på ett så 
långt avstånd från vår egen erfarenhet att världen lämnas oföränd-
rad.87 På något vis tycks den förtvivlan, det genomgripande 
missmodet över en förkrossande fatalism, som fyller oss när vi 
ställs inför determinismens utsagor, plötsligt skingras när vi inser 
att ingenting faktiskt förändras. Vi inser att vi kan lämna världen 
som den är, utan att för den skull resignera inför livet. Kanske 
finns här ett frö till de fastlåsta föreställningarnas befrielse. Frågan 
                                                 
86 Ibid., s. 100. 
87 Vi kan förvisso ha en praktisk nytta, ett tekniskt intresse, av ett determinis-
tiskt synsätt, men det är en diskussion som dock får lämnas utanför denna essä.  
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om befrielse får dock här lämnas därhän – för att senare åter-
komma.88 

Den blinda fläcken och att inte vara sig själv nog 

I det föregående avsnittet nämndes att Descartes argument och 
determinismen kunde användas som argument för att vi aldrig 
kan lära känna världen. Det postulerades att vi inte kan göra just 
detta då vi inte har någon möjlighet, utifrån de nämnda synsätten, 
att inta ett utifrånperspektiv. Vi kan som sagt inte se världens 
gränser inifrån. Vi är under alla omständigheter hänvisade till att 
leva i världen och inte utanför den även om det ibland kan kännas 
som om vi står och betraktar en värld som rör sig förbi oss eller 
”dass die Gegenwart in die Vergangenheit schwindet, ohne dass 
wir es hindern können”.89 Men är det inte en rörelse, ett skeende, 
som vi blir medvetna om först i efterhand, i vårt reflekterande? 
Eller skapar vi i vårt medvetande en bild av förflutenheten, där 
begreppet tid görs analogt med en rätlinjig rörelse? Detta är inte 
oproblematiskt. Innan vi går vidare kan det dessutom påpekas att 
förutsättningen att vi är placerade i världen, och inte någon 
annanstans, accentuerar betydelsen av hur vi förhåller oss till den-
na placering. Mer om detta i den senare diskussionen om attri-
buering. 

Om vi nu går till inledningen av det förra avsnittet konsta-
terade vi där att den deterministiska omtolkningen av vårt för-
flutna inte kan förändra att ”'jag' hela tiden gjort det 'jag' gjort”. 
Hur vi än väljer att se på vårt handlande – det förflutna, det 
nuvarande och det potentiellt framtida – kan vi inte undkomma 
att förutsätta det där perspektivet på vårt handlande, ett perspektiv 
som inbegriper ett jag som handlar. Medvetenheten, insikten, om 
att allting är determinerat (eller motsatsen) förutsätter onekligen 
en utgångspunkt, någonting som är särskiljt från determinismens 

                                                 
88 Det bör nämnas att den diskussion som förts endast berört en begränsad del 
av Descartes filosofi. 
89 Wittgenstein (1999/2000), s. 50. 
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slutenhet, vilken i sig själv inte kan innefatta en medvetenhet om 
att allting är determinerat. Medvetenheten lägger sig så att säga 
utanpå. Håkanson säger – visserligen angående systemteori men 
det hindrar ingalunda belysandet av det allmänna problemet – 
följande:  

Också systemteorin [brottas] med den s k observatörsparadox, 
som i sociologisk version säger att vi bara kan känna ett system 
inifrån (subjektivt) genom att socialiseras in i det, men samtidigt 
bara kan ha kunskap om fenomen (objektivt) som är skilda från 
oss. Vi kan inte ”se” systemet (och jämföra det med ett annat) om 
vi inte befinner oss utanför det, lika litet, som fisken kan ha 
(objektiv) kunskap om det vatten den simmar i.90  

En aspekt som här är värt att ta fasta på, och dessutom hålla i 
minnet inför vidare diskussioner, är att den observatörsparadox 
som just beskrivits gör det svårt att vidmakthålla distinktionen 
mellan inre och yttre, mellan objektivt och subjektivt. Det objek-
tiva blir, säger Håkanson förslagsvis, till en term som inte kan 
särskiljas från subjektets praxis. Den kan inte grundas utanför 
denna praxis och det finns därmed inte något yttersta grundangi-
vande för hur vi ska kunna skilja det sanna från det illusionära. Vi 
ser hur skillnaderna mellan det objektiva, objekten och det 
subjektiva, subjekten, omskakas i sin roll som fundament i vårt 
tänkande. Kanske upplöses de till och med – vilket inte alls be-
höver betraktas som någonting negativt. Förvisso ligger det en 
insikt av större betydelse än man kanske kan tro i att ”se spelet 
som grundat på – ingenting”.91  

Kanske skulle någon säga att vi gör det alltför lätt för oss om vi 
utan närmare krumbukter skulle föreslå ett övergivande av 
försöken att nå ett yttersta grundangivande. Det är inte svårt att 
föreställa sig de upprörda protesterna som utan tvivel skulle följa 
                                                 
90 Håkanson (1999), s. 107. 
91 Ibid., s. 104. ”Det är så svårt att hitta början. Eller snarare: Det är svårt att 
börja från början. Och inte försöka gå längre tillbaka”, säger Wittgenstein 
(1969/1992) till oss (s. 69). Det är onekligen svårt att avstå från att söka det 
ursprungliga, att önska finna början eller grunden. Men kanske är sökandet 
missriktat? Förmodligen skulle både Wittgenstein och Håkanson instämma.  
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av ifrågasättandet av de fundamentala distinktionerna yttre och 
inre respektive objektivt och subjektivt. Det som kanske skulle 
kunna beskyllas för osäkert grundat och anklagas, i vid bemär-
kelse, för någonting likt det välkända petitio principii, eller varför 
inte assumptio non probata, kanske skulle visa sig vara självtill-
räckligt – genom sin självreferens – utan att vi för den skull 
behöver hemfalla åt något naturalistiskt felslut eller irrationellt 
godtycke. Skulle dock inte en konsekvens kunna bli att fel eller 
misstag blir helt och hållet omöjliga genom avsaknaden av en 
måttstock mot vilken vi kan bedöma våra handlingar? Jo, om vi 
med måttstock menar en yttre sådan. Det kan då onekligen 
tyckas som att vi står inför irrationellt godtycke. Men frågan är 
om vi har tillgång till någon sådan måttstock och, vilket är desto 
viktigare, behöver vi den? Måste avsaknaden av en yttre mått-
stock innebära att vi bygger allting, våra begrepp och teorier, 
tankar, känslor och handlingar, på lös sand? På detta är vi bered-
da att svara nekande – och kanske skulle Håkanson hålla med 
oss – eftersom frågan om en yttre måttstock placerar oss i sam-
ma situation som Descartes idé om demonen, nämligen att 
ingenting egentligen förändras. Måttstocken måste oundvikligen 
finnas till i världen, vi kan endast känna den i och genom värl-
den. Vore den någonting yttre hamnar vi återigen i predika-
mentet med utanförperspektivet.  

Även om vi ponerar ett övervinnande av en förhärskande 
distinktion, kvarstår problemet med observatören. Inte sällan 
förblir forskaren själv i den privilegierade observatörens position 
oavsett hur överskridande ståndpunkten, teorin eller skolbild-
ningen på ytan kan te sig. Låt oss då ändra utgångspunkt (ja, 
även vi, jag som skriver detta och du som läser detta, intar 
privilegierade perspektiv) en smula och vända oss mot språket i 
relation till det sociala. Observatören kan aldrig vara sig själv 
nog, menar Håkanson92 och säger i anslutning till detta att 
observatören alltid delar sitt språk och handlande med andra 
människor. Språk likväl som handlande kan aldrig vara någonting 

                                                 
92 Håkanson (1999), s. 108. 



 

 111

privat, utan måste alltid ses i ett socialt sammanhang, mot bak-
grunden av ett samhälle.93  

Språket är också förutsättningen för varje kunskapsteoretisk 
position. För att kunna formulera en sådan position måste jag äga 
ett språk (även om just ordet äga kan te sig missvisande). Språket 
är grundläggande och detta mer så än våra sinneserfarenheter. 
Det vi upplever med våra sinnen kan endast bli meningsfullt för 
oss, och formas till kunskap, genom att vi kan tala om dessa 
erfarenheter. Språket är en grundläggande förutsättning för att 
skapa mening av, i, ur tillvaron. Språket förutsätter onekligen 
också i sin tur delaktighet med andra människor, en gemenskap, 
ett samhälle. Vi kan därmed se det sociala som elementärt, det 
föregår både språket och varje tänkbart meningsskapande.94 Detta 
skulle då innebära att vi inte är oss själva nog.  

Är det då endast detta som Håkanson menar när han säger att 
människan inte är sig själv nog? Uppfattningen om det privata hos 
subjektet (eller subjektets privata karaktär) är en lika besvärlig 
uppfattning som den är konventionell, men detsamma kan sägas 
om det nyss nämnda perspektivet att språket är vad som borde 
ges företräde och att människans socialitet är grundläggande. Det 
sistnämnda perspektivet får sägas bidra till större insikter om 
människan som social varelse och ger inte heller upphov till 
samma överhängande problem som mer atomistiska perspektiv. 

                                                 
93 Jämför till exempel Wittgenstein (1953/1992): ”Det är inte möjligt att endast 
en människa en enda gång följt en regel. Det är inte möjligt att endast ett 
meddelande en enda gång lämnats, en befallning givits eller blivit förstådd. etc – 
Att följa en regel, att lämna ett meddelande, att ge en befallning, att spela ett 
parti schack är sedvänjor (bruk, institutioner)” (§199). Wittgenstein är intressant 
i sammanhanget, både utifrån det han har att säga om ämnet och utifrån att 
Wittgensteins resonemang figurerar, direkt eller indirekt, i flera av Håkansons 
skrifter (se exempelvis ”Rotmetaforen och Wittgensteins fluga” eller ”Den blinda 
fläcken”). Ifråga om indirekta aspekter som skulle kunna uppfattas som influen-
ser av Wittgensteins skrifter kan det dock vara så att Wittgenstein snarare uppvi-
sar drag i sin filosofi som (oaktat hans vetskap därom) förenar honom med som-
lig österländsk filosofi, vilken inte sällan snarare utgör den huvudsakliga inspira-
tionen för Håkanson. 
94 Se Joachim Israel (1982), kap. 1 för en diskussion om detta ämne.  
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Besvärligheten är dock en annan. Hur mycket språket och det 
grundläggande sociala än betonas, hur ofta dessa aspekter än 
används som förklaringsmodellernas fundament, finns en tveklu-
venhet i att de tas som självskrivna samtidigt som vi agerar som 
om det privata vore det primära.95 Det tycks finnas en tendens att 
hävda det privata som grundläggande när det råkar passa en själv, 
vilket inte minst framträder när vi upplever oss hotade på ett eller 
annat sätt. Ta till exempel akademikern som skriver verk efter 
verk om den sociala människan, men vars främsta intresse är att 
vidmakthålla den position han eller hon intar i den akademiska 
världen.  

Man talar så mycket om att människan är ett sällskapligt djur, i 
grunden är hon ett rovdjur, något man inte bara kan förvissa sig 
om genom att betrakta hennes tänder. Allt prat om sällskaplighet 
och samhälle är därför dels nedärvt hyckleri, dels utspekulerat 
sattyg.96 

Måhända ligger det någonting i dessa ord. Ett visst mått av 
vaksamhet inför betonandet av människans socialitet kan förvisso 
rekommenderas. Angående betydelsen av det oppositionella i 
människornas förhållningssätt till varandra kan vi tänka på ett 
exempel av Håkanson i Den förhäxande bilden (1989). Det lyder i 
korta drag enligt följande. Du har fått för dig att din granne be-
gått ett flertal våldsdåd, en uppfattning som påverkar hur du upp-
fattar honom. ”Du ser honom som våldsverkare”.97 Varje interak-
tion, kanske några ord i trappuppgången, med denne man präglas 
av denna uppfattning, vilket leder till att interaktionerna av dig 
ses som bekräftelser på dina förväntningar. Sedan får du veta att 
mannen inte alls begått några våldsdåd. Genast förändras din 
uppfattning. ”När du möter honom ser Du inte längre en vålds-

                                                 
95 Se sid. 5 i denna essä och jämför med tvetydigheten i uppfattningen vad gäller 
frågan om människans ansvar. Det kan nämnas att de synsätt som sätter språket 
främst förutsätter att tänkandet (det intellektuella) är det primära hos männis-
kan, vilket dock inte behöver vara en ovedersäglig ståndpunkt.  
96 Kierkegaard (1843/1977), s. 54.  
97 Håkanson (1988) s. 21. 
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verkare”.98 Det som du tidigare tolkade som bekräftelser på dina 
misstankar mister sin självklara karaktär och du inser att det hela 
handlade om ditt sätt att uppfatta mannen. Du ”’skapade’ den 
andra efter Din bild”.99 Men bilden visade sig vara falsk. Exemplet 
är nu inte endast en konkret framhållande av hur lätt det är för 
oss människor att skapa antagonistiska förhållanden, utan framför 
allt hur lätt en bild kan leda oss fel. ”Innan Du förstod att bilden 
var falsk tänkte Du inte på att Du såg mannen som något, d.v.s. 
att här fanns en bild.”100 Frågan om bilden är central för denna 
essä, likväl som för Håkansons skrifter, men det är ännu inte tid 
att diskutera detta. Låt oss här blott konstatera att de mänskliga 
relationernas antagonistiska karaktär, eller mildare sagt, de anta-
gonistiska elementen i de mänskliga relationerna, ibland skyms i 
sammanhanget, medan vi tills vidare håller frågan om bilden i 
minnet. Detta är nämligen viktigt i relation till, som vi senare 
kommer att se, Håkansons strävan till ett upphävande av en 
föreställning som tas för given och som utgör roten till många 
trångmål, både vetenskapligt och allmänmänskligt sett. Kan till 
exempel distinktionen mellan privat och socialt vara en del av ett 
motsatsernas spel som driver oss bort från en förståelse av det 
elementärt mänskliga? Det återstår att ta ställning till. Nu till 
några ord om det mänskliga som kan vidga perspektivet en smula 
och förbereda oss ytterligare för det som komma skall i diskus-
sionen. 

Människan är med andra ord inte det hon är, och därutöver med 
en tilläggsegenskap, som är relativt oväsentlig, att hon också kan 
förhålla sig till vad hon är, utan människan är just det förhållandet 
att hon förhåller sig till sig själv.101  

Låt oss till dessa ord av Skjervheim tillägga att det är ett 
förhållande som endast är möjligt genom vår gemenskap med 

                                                 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid.  
101 Skjervheim (1971), s. 43. 
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andra människor och som kan ses som grundläggande för vad 
människan är.102 Det vore inte orimligt att säga att människan är 
detta förhållande och att hon därmed överskrider sig själv, sin 
egen subjektivitet. Kanske kan man, måhända en smula dras-
tiskt, säga att det vi betraktar som genuint mänskligt manifes-
terar sig i mellanrummen mellan oss människor.103 Vi definieras 
utifrån den socialitet som vi aldrig kan äga och per definition 
därför inte heller kan ge. Socialiteten uppstår i mötet mellan 
människorna. Jag använder avsiktligt ordet genuint mänskligt 
eftersom det i min mening är svårt att vidhålla att det mänskliga 
finns någon annanstans än i samspelet, eller kanske snarare sam-
leken, mellan människor. Genom att se människan som för-
hållande – dels till andra människor och dels till sig själv – leds 
vi mot insikten om att hon också måste stå i förhållande till 
andra ting i tillvaron. Människan som förhållande innebär att 
hon står i förhållande till världen som totalitet, det vill säga till 
allting annat.104 Tidigare nämndes att vi är placerade i världen 
och inte någon annanstans, och att det är betydelsefullt hur vi 
förhåller oss till vår placering i världen. Vi har också sett att 
människan som förhållande står i förhållande till oss själva, till 
andra människor, till objekten och subjekten, ja till hela världen. 
Frågan infinner sig nu vad som är det rätta förhållningssättet. 
Detta är inte lätt att besvara och någon ansats till att ut-
tryckligen ge ett svar kommer inte att ges här. Det må sedan 
vara hänt att diskussionerna kan ge antydningar om en möjlig 
väg. Vi kan dock här konstatera att människan, genom att stå i 

                                                 
102 Eller som Buber (1953/1962) säger: ”Der Mensch ist nicht in seiner 
Isolierung, sondern in der Vollständigkeit der Beziehung zwischen dem einen 
und dem andern anthropologisch existent: erst die Wechselwirkung ermöglicht, 
das Menschentum zulänglich zu erfassen”  (s. 283). 
103 Och, om vi åter går till Buber (1932/1962), också mellan tingen: ”Den Sinn 
finden wir nicht in den Dingen vor, wir legen ihn auch nicht in die Dinge 
hinein, aber zwischen uns und den Dingen kann er sich begeben” (s. 210). För 
en diskussion om förhållanden, se Wide (2005), kap. XIV. 
104 Se exempelvis återigen Skjervheim, s. 47. Ett liknande resonemang finns i 
Østerberg (1971/1986), kap. 2, där han diskuterar beroendets beroende. 
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förhållande till världen, till totaliteten av förhållanden, innebär 
att hon förlänas ett grundläggande ansvar – för sig själv och för 
sina medmänniskor.105  

För att nu vända tillbaka kan vi se att om vi fokuserar på det 
enskilda subjektet som centrum för våra analyser, som utgångs-
punkt för en teori om människan, hamnar vi oundvikligen i ett 
överdrivet betonande av det privata och kanske blir förlängningen 
av våra resonemang den eländiga solipsismen. Poängen är att vi 
utifrån detta perspektiv står inför en individ som bland annat 
Israel skulle beskriva som ”autonom och isolerad”.106 Kanske vore 
det riktigare att tala om autonom i bemärkelsen godtyckligt fri. 
Det huvudsakliga är här att vi får svårt att förklara sociala 
handlingar utan att hänvisa till någonting utöver det isolerade. 
Med andra ord, det privata är inte nog. 

Ett belysande. Asplund uttrycker i sin Det sociala livets elemen-
tära former (1987), angående den danske socialpsykologen Rolf 
Kuschels upplevelser på en söderhavsö frågan om dennes bedrö-
velse verkligen kan betraktas som hans bedrövelse.107 Bakgrunden 
är att Kuschel, när han en dag på ön återvänder till sin hydda, 
finner att byborna är nedstämda och gråter. Utan att veta 
anledningen till deras jämmer faller han själv i gråt. Senare får 
han veta att byborna tidigare under dagen meddelats om att den 
danske kungen var död. Byborna har alltså fyllts av den sorg som 
de förväntat sig att Kuschel skulle komma att känna vid 
kännedomen om sin kungs död. Asplund beskriver sorgen som 
”en immateriell företeelse av radikalt kollektiv natur.108 Kuschel 
har del i sorgen, men varken han eller byborna äger sorgen”.  

Genom att däremot se sorgen som en privat företeelse 
placeras sorgen inom Kuschel. Det kan tyckas vara självklart att 

                                                 
105 Det finns intressanta paralleller mellan Håkanson och Sartres uppfattning om 
medvetande, frihet och handling. Även om det här inte bereds utrymme för en 
diskussion i relation till Sartre är detta ett möjligt tema för framtida studium. 
106 Israel (1982), s. 20. 
107 Se kap. 4 i Asplund (1987). 
108 Ibid., s. 41. 
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placera den innanför snarare än utanför individen eftersom 
sorgen oftast betraktas som en ren känsloyttring, ett fysiologiskt 
tillstånd. Det är en uppfattning som förstärks av somliga psyko-
logiska teorier. Ett exempel är Schachter-Singerteorin som är en 
så kallad attribueringsteori inom den kognitiva psykologin.109 
Det handlar om en känsloteori som har ett deterministiskt drag 
och som placerar känslor inom individen. För att ge en kort be-
skrivning postulerar teorin först förekomsten av en känslo-
framkallande stimulus, som leder till en fysiologisk reaktion hos 
individen, en reaktion som föranleder en ”kognitiv tolkning” av 
det fysiologiska tillståndet, vilket slutligen leder till upplevelsen 
av en specifik känsla. Förekomsten av en före känslan existe-
rande tolkning bereder utrymme, och anses förklara, varför vi 
ibland felattribuerar somliga fysiologiska reaktioner. Vi kanske 
tror att vi har ångest när vi i själva verket har druckit för mycket 
kaffe, för att ta ett exempel. Just denna typ av enkla tillämp-
ningar av teorin är det som ger den dess (förvisso försåtliga) 
legitimitet och självklara karaktär. För-hållandet, distinktionen, 
mellan inre och yttre i fråga om känslor cementeras onekligen i 
en teori av detta slag. Här finns ingenting av den delaktighet 
som Asplund talar om, utan endast utifrån ver-kande, deter-
minerande, orsaker till de inre känslorna. Individens tolkning är 
sekundär och känslorna blir här till vad Asplund kallar för 
”stycken av materia”. I förhållande till Kuschel har de kogni-tiva 
psykologerna ställt just den meningslösa frågeställning som vi 
bör undvika: ”Var sitter alltså Kuschels bedrövelse?”110 

Vad har nu detta för betydelse om vi återgår till Håkanson? 
Bland annat framvisas betydelserna av kontrasten mellan yttre 
och inre, vilket är ett något trivialt påpekande. Men kontrasten i 
sig är ingalunda trivial. Det är en kontrast som i sin förlängning 
har stor betydelse för hur vi betraktar sociala fenomen. Vad 
gäller attribueringsteorin ovan är frågan om den egentligen 
behandlar ett socialt fenomen. Det tycks snarare som om det 

                                                 
109 Se Schachter & Singer (1962). 
110 Asplund (1987), s. 41. 
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sociala har reducerats bort ur teorin och endast kvarlämnat en 
förtäckt version av det gamla hederliga behavioristiska an-
greppssätt, med tillhörande problematik. Det som förutsätts är 
inte en individ som reagerar socialt på sin omgivning, som 
medagerar, utan en som tillskriver sina inre tillstånd utanför-
liggande (utomkroppsliga) orsaker på vilken den reagerar ofri-
villigt. Den fysiologiska reaktionen kan inte vara frivillig, att tala 
om frivillighet på detta (submedvetna) plan skulle göra teorin 
meningslös.  

Som vi förstått innebär attribuering att vi anför orsaker för de 
uppkomna känslorna. Det förutsätts finnas ett tidsligt avstånd 
mel-lan den fysiologiska reaktionen och upplevelsen av känslan 
(en upplevelse som möjliggörs genom en kognitiv tolkning av 
reaktionen). Reaktionen antas av logisk nödvändighet föregå 
tolkningen. Om tolkningen vore synkron med den fysiologiska 
reaktionen skul-le vi inte kunna skilja mellan dem. Det viktiga 
ifråga om tolkningen här är dock att denna sker i efterhand och 
att det är vi som gör detta. Beskrivningarna av orsakerna är alltid 
retrospektiva och här nalkas vi nu ett problem som liksom 
mycket av det som redan tagits upp i denna essä, handlar om 
frågan om perspektivet. För att återknyta till början av denna essä 
förutsätter det retrospektiva betraktandet, tillskrivandet av 
orsaker, en ”någon”, ett ”jag” som betraktar. Vad gäller fast-
ställandet av orsakerna till vår egen reaktion, tycks det som om 
vi föreställer oss själva uppleva någonting som vi sedan anför 
som den utifrån kommande orsaken till vår fysiologiska reaktion, 
varpå vi sedan tolkar den fysiologiska reaktionen som en 
reaktion på denna stimuli. Förutom att detta är misstänkt likt ett 
cirkelresonemang, ligger problemet i att vi betraktar oss själva 
som objekt vilka påverkas ovillkorligt av andra objekt. Ovill-
korligt eftersom det i det upplevande ögonblicket, enligt 
attribueringsteorin, inte finns någon medvetenhet (tolkning) av 
vad som egentligen upplevts förrän när den fysiologiska reak-
tionen är ett faktum. Tolkningen är sekundär i förhållande till 
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den fysiologiska reaktionen som verkligen betraktas som ren 
”materia”.111 

Teorin om känslor förutsätter ett utanförperspektiv på vad det 
innebär för en människa att uppleva känslor. Betraktandet av oss 
själva som objekt utsatta för utifrån verkande krafter är i sin re-
trospektivitet ett omöjligt iakttagande av iakttagaren. Det innebär 
att jag ställer mig vid sidan om mig själv, som Håkanson säger,112 
och de som försöker dra slutsatser genom att betrakta sig själva 
”upptäcker att de oupphörligen när de tycker sig ’fånga’ iakt-
tagaren, snarare iakttar en tankebild av det föregående ögon-
blickets iakttagare”.113 Omöjligheten att ställa oss vid sidan och 
betrakta oss själva utgör vad som ibland kallas för vår blinda fläck. 
Men eftersom vi inte har något alternativ till att vara i oss själva, i 
världen, framstår det kanske inte som alltför meningsfullt att tala 
om en blind fläck.114 Nåväl, försök att i nuet betrakta dina 

                                                 
111 Vad gäller djuren är det en vanlig uppfattning att de lever i en ständig 
omedelbarhet. De antas äga medvetenhet, det vill säga i bemärkelsen att de är 
upplevande subjekt, men antas sakna självmedvetenhet och därmed förmågan 
att förhålla sig till sig själva, att kunna tolka sitt beteende och genom sin 
reflektion föregripa framtiden. Det finns mycket sagt och skrivet om detta – inte 
minst utifrån moderna biologiskt och neuropsykologiskt inriktade utgångs-
punkter – men ett exempel kan tas från ett kanske oväntat håll. Djuret ”kan inte 
inskjuta något mellan sin drift och dess tillfredsställande; det har ingen vilja och 
kan inte åstadkomma hämmandet. Retelsen börjar hos det i det inre och 
förusätter ett immanent utförande. Människan däremot är inte självständig av 
den orsaken, att rörelsen börjar i henne, utan därför att hon kan hämma rörelsen 
och sålunda bryta dess omedelbarhet och naturlighet”. Dessa ord exemplifierar 
ett synsätt vars grund inte har förändrats mycket sedan Hegel (1837/1987), s. 52, 
skrev dem. Men kan det hända att vårt betraktande av djuren i blott fysiologiska 
termer missar någonting?  
112 Håkanson (1999), s. 112. 
113 Håkanson (2002), s. 41. 
114 Jfr Wittgenstein (1999/2000) som säger ”Dass uns nichts auffällt, wenn wir 
uns umsehen, im Raum herumsehen, unseren eigenen Körper fühlen etc. etc., 
das zeigt, wie natürlich uns eben dieses Dinge sind. Wir nehmen nicht wahr, 
dass wir den Raum perspektivisch sehen oder dass das Gesichtbild gegen den 
Rand zu in irgendeinem Sinne verschwommen ist. Es fällt uns nie auf und kann 
uns nie auffallen, weil es die Art der Wahrnehmung ist. Wir denken nie darüber 
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känslors uppkomst och upptäck att det är omöjligt att anföra 
orsakerna till dessa känslor annat än genom ett tillbakablickande 
på en bild av dig själv reagerande på tänkbara orsaker. När vi 
försöker förklara våra känslor (eller vårt beteende i övrigt) ställs vi 
oundvikligen inför en ständig regress av bilder av oss själva, utan 
att någonsin egentligen nå fram till oss själva. Vi abstrahera bort 
oss själva från den omedelbara upplevelsen och är med andra ord 
paradoxalt nog inte närvarande i nuet annat än genom det 
förflutna, eller snarare genom bilder av förflutenheten. Men då är 
vi egentligen inte närvarande någonstans, vi står där utanför med 
våra försök att orsaksförklara vårt eget beteende. Vi kan tänka på 
Skjervheims kommentar: 

Det finns gränser för vad man kan uppfatta som faktum, [...] för 
vad man kan objektivera. Man kan principiellt inte objektivera sig 
själv. Jag kan emellertid se på mig själv som ett faktum men det 
ingår inte i detta faktum som jag ser eller konstaterar att jag ser 
och konstaterar. Jag kan dock i andra omgången konstatera mitt 
konstaterande men detta konstaterande som jag griper i 
reflektionen är ett annat än det jag lever i för ögonblicket.115  

Även om vi nu principiellt sett inte skulle kunna objektivera oss 
själva, är det dock någonting som sker. Ett exempel från Sartre 
kan belysa vad en sådan objektivering innebär. Vi föreställer oss 
en kvinna som har stämt träff med en man på ett café. De sitter 
vid ett bord och konverserar. Kvinnan är väl medveten om 
mannens sexuella intresse och känner sig kluven till hans uppen-
bara uppsåt. Hon vill gå, men finner samtidigt ett visst intresse av 
att sitta där och bli beundrad. Plötsligt tar mannen hennes hand i 
sin och sätter då hela situationen på spel. Kvinnan finner sig 
manad att agera. Hon ställs inför alternativen att antingen låta 
handen vara kvar, vilket innebär ett samtycke till flirtandet, eller 
att dra tillbaka den, vilket riskerar att omintetgöra den tvetydig-
het och spänning i situationen som kvinnan trots allt finner 

                                                                                                        
nach, und es ist unmöglich, weil es zu der Form unserer Welt keinen Gegensatz 
gibt” (s. 52).  
115 Skjervheim (1971), s. 11. 
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tilltalande. Kvinnan låter så handen bli liggande kvar, men 
uppskjuter beslutet att fatta ett val genom att inte lägga märke till 
att handen blir kvar i mannens hand. Hon abstraherar bort be-
tydelsen av situationen, hon abstraherar sig även från sig själv och 
blir i denna stund till blott medvetande. Handen blir till – eller 
som – någonting som befinner sig utanför henne själv, som inte 
står i förhållande till henne som blott medvetande. Handen blir 
som ett ting. Sartre menar att kvinnan härmed befinner sig i ond 
tro (fr. mauvaise foi). Hon bedrar sig själv genom att hennes 
tolkning av sin hand, och handen, blir till någonting yttre i för-
hållande till henne själv. Hon står inte längre i förhållande till sig 
själv och detta är vad Sartre benämner ond tro.116 Kvinnans 
objektivering av sig själv – denna Selbstentfremdung – är som vi 
kan förstå av de tidigare resonemangen om utifrånperspektivet 
inte ett reellt tingliggörande. Det är ett betraktande av sig själv, 
eller delar av sig själv, som ett ting. Ingenting blir egentligen till 
ett ting, utan någonting blir endast sett som ett ting. Men det 
hindrar inte att en människas handlande kommer att utgå ifrån 
den bild hon har format av sig själv, i det här fallet som ett ting, 
med konsekvenserna att hon fråntar sig själv möjligheter till att 
handla annorlunda och även ansvar för konsekvenserna av hennes 
handlingar. Den för sig själv förfrämligade människan är alltid ett 
resultat av ett självbedrägeri, men ett sådant bedrägeri är också 
möjligt att upplösa. Om upplösandet av vårt tänkandes förhäxan-
de och alltigenom bedrägliga föreställningar har Håkanson en hel 
del att säga.  

Överskridande – om att överge en bild och finna en väg vidare 

I samband med diskussionen om determinismen talades det om 
hur vi människor skulle kunna vara drabbade av utifrån verkande 

                                                 
116 Exemplet är hämtat från Sartre (1943/1969), s. 55-56. Se för övrigt hela kap. 
2 i detta verk för en diskussion om ond tro. Se även Skjervheims diskussion i 
kapitlet Psykologin och Människans självtolkning i Deltagare och åskådare 
(1987). 
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krafter, hur vi skulle kunna ses som determinerade i kulturellt, 
socialt, biologiskt etc. hänseende. Men, säger Håkanson, tänk om 

vi kanske inte bara eller självklart är ”offer” för ”yttre om-
ständigheter” utan lika mycket för (tron på) en vilseledande 
”konceptualisering”, där ”konceptualisering” inte gäller ett blott 
språkligt uttryck utan snarare ett ”sätt att se” och ”förstå” (be-
gripa) oss själva och tillvaron. Man kunde tala om en icke-
individuell föreställning, som konkret, praktiskt, existentiellt 
”mönstrar” den tillvaro vi till fullo delar och känner – ja är.117  

Tidigare i essän har det givits antydningar om att vi kan ledas till 
att följa en föreställning, en bild som etsar sig fast i vårt 
medvetande, som föder fram, beledsagar varje efterföljande 
tanke och som för oss fram mot oundvikliga problem. Det 
handlar om problem som ofta ter sig som nödvändigt ound-
vikliga eftersom vi inte är medvetna om den för vårt tänkande 
grundläggande föreställningen som leder oss så fel. Eller vi 
kanske är medvetna om den men ser den som omöjlig att undgå. 
Kanske betraktar vi den i stället som giltig, ovetande om dess 
problematik.118 Oavsett vilket blir konsekvenserna att vi leds till 
att angripa symptomen i stället för själva åkomman, varpå de ur 
den grundläggande föreställningen emanerande problemen bes-
tår och reproduceras. Hela denna problematik – som här i denna 
essä handlat om motsättningarna mellan frihet och determinism, 
mellan subjektivt och objektivt, privat och socialt – får nu inte 
ses som kopplad till blott intellektuella spörsmål, som be-
greppsliga problem liggande utanför det vardagliga livets be-
kymmer, utan det handlar om levda eller förkroppsligade onto-
logiska föreställningar.119 Föreställningarna är djupt invävda i 
människans tillvaro och påverkar inte endast vad vi tänker, utan 
också vad vi känner och hur vi handlar (för att använda en 

                                                 
117 Håkanson (1999), s. 104. 
118 Om tänkandets försåtliga föreställningar och betydelsen av att komma till 
rätta med djupt rotade antaganden, se till exempel Collingwood (1940), kap. IV 
och V.  
119 Ibid., s. 98. 
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konventionell uppdelning av människan i tanke, känsla och 
handling), ja allt vad vi är.120  

Konflikten mellan determinism och frihet är onekligen en 
grundläggande problematik som präglat mänskligt tänkande 
under lång tid. Konsekvenserna av att se världens som i grunden 
deterministisk borde kunna medföra stora konsekvenser för vårt 
sätt att förhålla oss till oss själva och världen i övrigt. I in-
ledningen ställdes frågan om vad som skulle förändras om vi 
betraktade oss som produkter av ständiga kedjor av orsak och 
verkan, om vi blott var passiva objekt utsatta för övermäktiga 
krafters påverkan. Slutsatsen var: ingenting. Ingenting skulle 
egentligen förändras. Varken våra förflutna eller våra framtida 
handlingar skulle upphöra att utgå ifrån ett handlande ”jag”. 
Perspektivet, på det förflutna, nuet och den potentiella fram-
tiden, skulle fortfarande vara en förutsättning för detta handlande 
”jag”. Descartes demon var ett ytterlighetsexempel på en situation 
där skillnaden mellan den av oss uppfattade verkligheten och den 
bakomliggande verkligheten är omöjlig att överbrygga. Distink-
tionen tappar onekligen sin mening. Bilden av världen som det 
fullständigt determinerade presenterar oss med samma situation. 
Även om vår upplevda frihet är falsk – genererad av systemet och 
egentligt styrd av biologiska, kulturella, sociala faktorer – för-
ändrar det inte vår delaktighet i världen, eller vår upplevelse av 
denna delaktighet. Nickedockor eller inte – vi fortsätter att tänka, 
känna och handla. Vi intar fortfarande ett perspektiv som inte 
kan förklaras på annat sätt än utifrån ett grundläggande jag. De-
terminismens hot – som ter sig så fatalt för vår uppfattning om 

                                                 
120 Det handlar om livsproblem. För att belysa vidden av frågeställningen: ”Kan 
grundläggande förutsättningar i form av ett visst sätt att tänka ’oss själva’, dvs. 
jag och andra, ha inneburit att vi när vi som mänsklighet bekämpat ont och 
arbetat för det goda, över historien på nytt och på nytt återskapat de psykologiskt 
och socialt grymma, plågsamma, ofta dödliga konflikterna i nya former? Kan vi 
pröva att se ’vårt eget’ förhållningssätt som en ’instans’ av något mer allmänt, i 
betydelsen mer grundläggande? Visst, det kan i värsta fall, för oss professionella 
intellektuella, betyda att vi på djupet tvingas ifrågasätta tanken som medel att 
skapa goda ordningar i mänskligt liv” (Ibid., s. 110).  
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oss själva – visar sig vara hanterbart. Men vad innebär egentligen 
detta hot? ”Är det den levda bilden av min ’autonomi’, min 
självtillräcklighet? Det som hotas tycks vara min fångenskap i och 
av det som ’inte är jag’.121 Håkanson tar upp att inte heller det 
som betraktas som determinerande, diskursen, strukturen etce-
tera, inte heller är självtillräcklig och att jag därför inte bör ses 
som mer determinerad än det som jag anses vara determinerad av. 
Jag skulle då vara helt och fullt aktivt deltagande i världen i och 
med att ”jag” är ”en form som framträder i och med totaliteten av 
bestämningar i rörelse”.122 Håkanson tar upp att detta förstås 
skulle kunna betraktas som det konventionella påståendet – riktat 
mot determinismen – att människor både skapas av sina omstän-
digheter och själva skapar dessa omständigheter. Men vi sitter här 
i ett olösligt dilemma. Hur ska vi kunna avgöra när vi ska betrakta 
oss som fria och när vi ska se oss som determinerade? Om nu det 
fullständigt determinerande perspektivet egentligen inte tillför 
någon skillnad för oss, vilket inte heller ett synsätt som betonar 
den absoluta autonomin gör, vore det då inte bättre att helt över-
ge distinktionen? Håkanson håller med om att distinktionen – det 
djupt rotade åtskiljandet – onekligen mister sin mening. Ännu 
viktigare är dock det som nämndes i slutet av avsnittet om deter-
minism, nämligen den befrielse som kommer av insikten om att 
determinismen inte förändrar någonting. Dess fatalistiska grepp 
om tankarna, föreställningarna, handlandet börjar lossna och vi 
skönjer möjligheten av att vi inte längre står mot världen. Världen 
är inte längre i grunden främmande och jag är inte heller främ-
mande för världen. Det är inte detsamma som att vi nu kan ägna 
oss någon form av godtycklig frihet. Någon föreställning om att 
människan skulle vara alltigenom fri – eller alltigenom social för 
den delen – hjälper oss inte, utan leder likväl som determinismen 
mot fastlåsta förställningar. Vari ligger då befrielsen? Befrielsen 
ligger i den fullständigt aktiva delaktig-heten, med världen, med 
mig själv, med mina medmänniskor. 

                                                 
121 Ibid., s. 108. 
122 Ibid. 
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Om det blir till insikt finns inte längre något som hotar just ”mig”. 
Nå: Allt som hotar mig är jag och allt som hotar den andre hotar 
också mig. Därför finns inte heller någon ”jag” som kan svära 
”mig” fri från det onda eller de onda, som antas diktera villkoren 
för mig (som individ eller kategori). Det finns inte heller några 
synpunkter som ”jag” ifrågasätter som inte samtidigt är mina. ”Jag” 
är, så som jag alltid varit, aktivt delaktig i konserverande och 
förändrande processer, som del av livet som helhet. Som jag alltid 
varit, därför att jag aldrig varit något sådan ”för sig själv”, som 
tanken framställt det.123 

Tanken om en möjlighet till en fullständigt aktiv delaktighet är 
svindlande. Men vi måste vara på vår vakt om det nyss beskrivna 
inte blott ska bli någonting abstrakt och avskiljt från hur vi lever 
våra liv. Det får inte stanna vid att vara en teoretisk idé. 
Håkanson menar att vi annars snart återigen hamnar i motsatserna 
spel, mellan frihet och determinism, i konflikten mellan be-
gränsandet av min frihet och de utifrån verkande krafterna som 
bestämmer mig. Här framstår de praktiska övningar som Håkan-
son i sina skrifter rekommenderar som motiverade. Öv-ningarna 
kan handla om att exempelvis försöka iaktta oss själva och alla de 
företeelser som återverkar på oss, som präglar våra tankar och 
handlingar124 eller att försöka rikta uppmärksamheten mot vårt 
eget seende, att avslappnat följa med i det vi ser i detta nu och 
bitvis upptäcka att åtskillnaden mellan vårt seende och det 
betraktade luckras upp.125 Håkanson motiverar själv sådana öv-
ningar, och hans eget presenterande av dem, med att om det nu 
finns ett problem som tycks kunna lösas genom tillämpandet av 
särskilda övningar, varför skulle vi då inte försöka använda oss av 
dem, och varför skulle han då inte presentera dem för oss? Prob-
lemet handlar om att vi genom professionaliseringen av en 
disciplin tenderar att beskära ”horisonten för kunskapens möjlig-
heter”.126 Vi undanhålls möjligheter till existentiella problems 

                                                 
123 Ibid., s. 109.  
124 Håkanson (2002), s. 49. 
125 Håkanson (1988), s. 36. 
126 Håkanson (2002), s. 49. 
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lösning genom prioriterandet av de konventionella reglernas upp-
fyllande.127 

För att återgå till den fullständigt aktiva delaktigheten, inne-
bär den ett medvetandegörande av det som vi tidigare nämnde i 
avsnittet om att inte vara sig själv nog, nämligen att vi män-
niskor står i ett oundvikligt förhållande till oss själva, till våra 
medmänniskor och i förlängningen till hela världen. Jag är som 
människan förbunden med allting i världen. Förutom befrielsen 
från de deterministiska föreställningarnas ok, leder denna 
insikt128 mot en befrielse från det antagonistiska förhållandet 
mellan det som vanligtvis betraktas som liggande innanför och 
det som ses som utanförliggande. Minns diskussionen om pro-
blemen med det privata och det sociala. Åtskiljande leder inte 

                                                 
127 Vi kan dra oss till minnes Bubers (1932/1962) diskussion om den äkta 
dialogen där det framgår att begrepp inte alltid är det mest fördelaktiga, eller ens 
användbara, vid kommunikationen människor emellan – det må sedan handla 
om en författare som söker förmedla en insikt till en läsare eller två samtalande 
människor som söker samförstånd i en dialog – medan exempel kan lyckas bättre. 
”Aber eigentlich aufzeigen kann ich, was ich im Sinn habe, nur an 
Begebenheiten, die in einer echten Wandlung aus der Kommunikation zur 
Kommunion, also in einer Verlieblichung des dialogischen Wortes münden” (s. 
177). Dessutom tenderar det blott begreppsliga, tänkandets kategoriserande, att 
reducera det dialektiska och dialogiska till det monologiska. Den levda erfaren-
heten klyvs i tanke och handling, i innanför och utanför, subjektivt och objek-
tivt. Den för den genomgripande insikten så betydelsefulla hängivelsen, omedel-
barheten och närvaron uteblir. För en intressant diskussion om hängivelse och 
sociologi, se Wide (2007).  
128 Vad som här menas med insikt kan belysas genom några ord från 
Krishnamurti (1979) som svarar på en fråga ställd till honom om vad insikt 
egentligen betyder: ”To have insight into something; to grasp the thing instantly; 
to listen carefully. You see, you do not listen, that is my point. You act, after 
learning; that is, in learning there is an accumulation of information, knowledge 
and you act according to that knowledge, skilfully or non-skilfully. That is 
learning; accumulating knowledge and acting from it. Then there is learning 
from acting on the basis of knowledge. So knowledge becomes the authority and 
where there is authority there must be suppression. You will never ascend 
anywhere through that process; it is mechanical. Do you see both as mechanical 
movements? If you see that, that is insight. Therefore, you are acting not from 
knowledge; but by seeing the implications of knowledge and authority” (s. 24). 
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sällan till konkreta motsättningar, till fientligheter. Det fientliga 
betraktas ofta som någonting där ”ute”, bortom varje förankring 
i mig själv. Det är ”de andra” som ter sig främmande, svårf-
örståeliga, som hotar mitt liv, min integritet, mitt ”jag”, som jag 
uppfattar som den kärna kring vilken tryggheten i min tillvaro 
vävs. Genom insikten i en innerlig förbindelse mellan mig själv 
och det utanförliggande, mellan mig själv och den Andre, blir 
det inte längre självklart att det trygga, det fria, kan ses som 
situerat inom mig själv. Kanske ligger det till och med utanför 
mig själv? Nej, för detta skulle vara att vidhålla distinktionen 
mellan det inre och det yttre och reproducera de konflikter som 
emanerar ur detta sätt att tänka världen. Det är ju den pend-
lande rörelsen mellan dessa poler som vi vill, och faktiskt har 
möjlighet, att befria oss ifrån. Insikten i den alltigenom aktiva 
delaktigheten aktualiserar återigen frågan om ansvar. Vi kan inte 
undkomma ansvaret när vi väl insett vår förbindelse med våra 
medmänniskor. Vi lever inte i en bubbla där våra handlingars 
konsekvenser stannar inom denna bubbla. Även om vi inte alltid 
kan överblicka dessa konsekvenser kan dock inte själva 
förekomsten av konsekvenser längre förnekas. Världen är en 
enhet och enhet möjliggör medkännande – ”ett kännande i och 
med det som är” – som innebär att det åtskilda inte längre kan 
ses som särskiljt från oss.129 Det andra är inte längre främmande 
– det främmande är inte det andra. I medkännandet börjar vi 
röra oss bort från kategoriserandet av världen i termer av 
åtskillnad och ansvaret är inte längre ett imperativ. Vi rör oss 
bort från föreställningen om ”jaget”. Vi närmar oss nu kärleken: 

[h]andlande från en mer inklusiv grund utesluter inte ”ansvar”, 
men synen på vad ansvar innebär och vad som är dess grund kan 
ändras: Kärleken ansvarar till exempel, men ordar inte ständigt 
om att (andra skall) ”ta ansvar” som om det handlande om ett 
kategoriskt ok.130  

                                                 
129 Håkanson (1999), s. 111. 
130 Ibid. 
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Det partikulära jagets begränsningar tycks upphävas genom med-
kännandet. Medkännandet är likt dansen, för att nu börjar sluta 
denna essäs cirkel. Dansen är inte ett tänkande, utan ett kännan-
de. Dansen och kännandet är ett för den dansande människan. 
Det enda som existerar för den dansande är ett kännande, i sam-
klang med musiken och med meddansaren. Dansen kan inte vara 
fragmentarisk eller distanserad i förhållande till världen utan står 
oundvikligen i ett enhetligt förhållande till den – ett fullständigt 
varande som vecklar ut sig för, i och ur världen. Den dansande 
människans förkroppsligande av musiken är ett upp-lösande av 
åtskillnaden mellan ett innanför och ett utanför. Den pulserande 
rytmen är världen. Den dansande är världen. Världen är dansaren. 
Den pulserande rytmen är dansaren.  

Risken finns att vi nu känner oss utlämnade och förvirrade. 
Den grund som vi tidigare stod på – de dualistiska föreställningar-
na – visade sig vara bilder som delade upp och fragmenterade 
världen, som ledde till orimliga ståndpunkter och antagonistiska 
förhållningssätt. Samtidigt har vi konstaterat att det oavsett vilken 
sida vi tar i de dualistiska diskussionerna förändras ingenting. 
Talet om världen som deterministiskt grundad likväl som det om 
friheten som den yttersta grunden, lämnar världen som den är. 
Genom att se världen som en enhet där vi står i relationen till 
allting genom medkännande finner vi också, men då bortom mot-
satsernas spel, att frågan om grunden mister sin meningsfullhet. 
Men det är inte en förlorad meningsfullhet som leder till re-
signation och bitterhet. Det är en befrielse från vad som närmast 
kan beskrivas som ett tankarnas fängelse.131 Det är dock inte det 
lättaste att befria sig från djupt inrotade föreställningar och risken 
är att vi återfaller i betraktandet av världen såsom bestående av 
motsatser. Vad är det till exempel egentligen som befrias? Kanske 
anammar vi kunskapen om föreställningarnas försåtlighet och 
bygger upp ett försvar mot de dualistiska argumenten. Men då 
har ingenting blivit löst eftersom vi fortfarande definierar oss själ-

                                                 
131 Det är en befrielse från en tidigare form av förståelse som Wittgenstein 
(1969/1992) skulle beskrivit som ”en blindhet för min egen oförståelse” (s. 61). 
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va i relationen till någonting som vi menar oss stå emot.132 
Meningen var ju att upplösa åtskillnaden. Det krävs att vi för-
söker nå bortom själva kunskapen, bortom den begreppsliga och 
teoretiska förståelsen av vad ett upphävande av de dualistiska 
föreställningarna kan innebära. Vi kan instämma i dessa ord av 
Krishnamurti: 

Jag vill ha lidelsen att spränga den inhägnad jag är instängd i, den 
mur jag byggt runt mig, en mur som är jag själv. Den muren har 
människan levt med i miljontals år. Jag har försökt komma bort 
från den genom att studera, läsa, söka upp gurus, allt, men inte 
lyckats. Och du talar om grunden, eftersom du ser något som gör 
dig andlös, något så levande, så enormt. Och jag sitter fast här. 
Du som ”sett” grunden måste göra något som fullständigt bryter 
upp detta centrum.133  

I Kaj Håkansons skrifter ställs vi inför en människa som inte blott 
genom sina teoretiska resonemang utan genom hela sitt förhål-
lningssätt, både till samhällsvetenskapen och till livet, visar på en 
sådan lidelse. Det är en lidelse att spränga den inhägnad som 
hindrar oss från befrielse. Om den situation vi befinner oss i säger 
Håkanson: 

Vi kan också säga att det är så här spelet spelas. Jo, men om vi 
börjat tröttna på dess destruktivitet och börjat undra om det 
kanske ändå finns en väg ut, vad hindrar oss att ifrågasätta själva 
spelet och spelets förutsättningar? Ja, förstås: Spelet och spelets 
förutsättningar är ett.134 

Vi har redan antytt vad som skulle kunna hända. Och vad hindrar 
oss? Svaret är: Ingenting. 

* * * 
                                                 
132 Ibid., s. 112. Vi ställs, med Håkansons (2003) ord, inför en situation där ”[d]et 
som en gång var ett medel för att förstå något, blir till ett medel att etablera en 
filosofisk position (identitet). Genom att förvandla allt till abstrakta idéer 
avlägsnar man sig snarast från det som verkligen skulle kunna beröra och 
förvandla” (s. 21). 
133 Krishnamurti (1992), s. 82. 
134 Håkanson (1999), s. 104. 
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