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Inledning

Andens fenomenologi kan läsas på många olika sätt och på många olika
plan, men det är framförallt tre viktiga nivåer som hela tiden finns med.
Först har vi den abstrakta filosofiska nivån, där Hegel tävlar med Kant
om att kartlägga våra olika förmågor till handling och tänkande, och
hur de hänger samman med varandra. Sedan har vi den psykologiska,
och särskilt den utvecklingspsykologiska, nivån, där Hegel skildrar hur
dessa förmågor blir till och utvecklas hos en mänsklig individ. Och slut-
ligen har vi den historisk-politiska nivån där vi får följa hur en sådan
fullt utvecklad individ blir möjlig genom den serie mentala formationer
som på ett övergripande plan utgör mänsklighetens historia fram till
vår egen, eller åtminstone Hegels, samtid.

De tre läsarterna är naturligtvis inte alternativ till varandra, så att
boken antingen skulle vara en kunskapsteori, eller en utvecklingspsy-
kologi, eller en världshistoria. Tvärtom är det Hegels bärande idé att
dessa tre plan är intimt sammanvävda och bara kan begripas i den-
na sammanflätning: den mänskliga kunskapen är en historisk produkt,
som bara kan bäras av ett konkret mänskligt subjekt, som förstår sig
själv i relation till en särskild samhällsform, som bara är möjlig som
produkt av en viss historisk utveckling.

Men även om alla tre planen, som sagt, är med genom hela verket
och hela tiden måste förstås i relation till varandra, så framhävs de
olika starkt i olika delar av boken, och den ordning i vilken jag just in-
troducerade dem svarar mot den ordning i vilken de dominerar Hegels
framställning. Fenomenologins första huvudavdelningen, kallad ”Med-
vetandet”, läses mest naturligt som en kunskapsteoretisk traktat där
jämförelsen med Kants Kritik av det rena förnuftet hela tiden ligger nä-
ra till hands. Den andra huvudavdelningen, kallad ”Självmedvetandet”,
fokuserar i hög grad på det enskilda subjektet, på jagets tillblivelse, och
det är svårt för en modern läsare att inte ofta tänka på Freud. I resten
av boken rör vi oss huvudsakligen på ett socialt och historiskt plan, där
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faktiska epoker och skeenden ur världshistorien analyseras med avse-
ende på sina filosofiska grundvalar och sin struktur.

Själva ordningsföljden är förstås helt traditionell, med tydliga rötter
i det cartesianska projektet om en första filosofi, men den bakomliggan-
de visionen och det filosofiska resultat är mycket annorlunda. Alltifrån
Descartes Meditationer till Carnaps Logische Aufbau der Welt har den
bärande idén bakom en kunskapsteoretisk rekonstruktion av världen
som vi känner den varit att enklare och lägre nivåer av kunskap i prin-
cip är självtillräckliga, och just därför kan utgöra en rationell grund för
högre nivåer. När Hegel börjar på samma ställe, med det till synes enk-
laste och mest omedelbart givna, så är målsättningen den motsatta: att
visa hur osjälvständigt detta i själva verket är, och hur det egentligen
bara kan begripas som en abstraktion av en mera komplex helhet. På
detta sätt slutar ”Medvetandet” med insikten att kunskapen om värl-
den är oskiljbar från kunskapen om jaget, medan ”Självmedvetandet”
leder fram till insikten att kunskapen om mig själv bara kan fullbordas
inom ramen för den sociala gemenskap som är en nödvändig förutsätt-
ning för det fullt utvecklade jaget.

Hegels antireduktionism är en av de saker som gör honom till en
fortfarande aktuell tänkare, men den ger också upphov till svåra pro-
blem, både för honom själv och hans uttolkare. När det gäller Andens
fenomenologi är huvudproblemet hur antireduktionismen skall förenas
med det historiska anspråket på att beskriva någonting som åtminsto-
ne delvis tänks svara mot en faktiskt genealogi. Hur kan man förena
tanken att någonting bara är möjligt inom ramen för en mer omfattan-
de helhet, med uppfattningen att det i tiden föregår denna helhet, och
alltså faktiskt har existerat utan den?

Svaret på den frågan skall vara dialektiken, men det är inte enkelt
att reda ut vad detta mera precis kan innebära, och sanningen är nog
att Hegel själv laborerar med ett antal olika idéer i olika sammanhang.
Ofta verkar han tänka sig att lösningen ligger i någon variant på di-
stinktionen mellan det implicita och det explicita: i det väsentliga går
historien en nödvändig väg som bara utvecklar vad som redan ligger
dolt i utgångspunkten. Olika aspekter på helheten utvecklas i en viss
ordning och kommer att dominera under olika epoker, men de blir kvar
i slutprodukten som osjälvständiga moment i den fullt artikulerade hel-
het som i mindre uttrycklig form funnits med redan från början.

Det är denna idé om en historia utan roll vare sig för tillfälligheter
eller för någonting egentligen nytt under solen som väcker opposition
hos anti-hegelianer som Nietzsche och Foucault. Men samtidigt utgör
deras egen genealogiska metod en sorts hegelianism light som också
finns som en tolkningsmöjlighet hos Hegel själv. I denna tolkning ap-
pellerar vi inte till historien för att svara på frågan varför det måste
bli som det är, utan för att får reda på hur det kunde blir som det är.
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Historien kanske inte är ”framlänges” nödvändig, så att senare stadier
måste följa på tidigare i en bestämd ordning, men den är ”baklänges”
nödvändig, i den meningen att tidigare stadier är nödvändiga för vad
som kommer sedan, att det nuvarande vore omöjligt om det förflutna i
väsentliga avseenden varit annorlunda än det faktiskt var.

Sedd på det senare sättet innehåller historien inte någon verklig
teleologi, men den kommer ändå att framstå som målinriktad – allt sker
som om det siktar på det närvarande. Och den kan ge vägledning för
den som vill upprepa historien, till exempel i uppfostran: vill du att ditt
barn skall bli en självständig person med frihet och ansvar så måste du
stå ut med att hon går igenom dessa stadier, och kanske hjälpa till med
att spela din egen roll rätt.

Med detta sagt är det dags att övergå till den här artikelns verkliga
ämne, nämligen Hegels teori om vad en självständig person är för nå-
got och om hur en sådan kan bli till. Jag kommer i stort sett att bygga
på avsnittet om självmedvetandet i Andens fenomenologi, och kommer
att förutsätta att den hela tiden närvarande teleologin är av det senare,
bakåtblickande slaget. I denna tolkning menar inte Hegel att förete-
elser som striden på liv och död eller relationen mellan herre och slav
måste leda fram till ett samhälle av fria ansvarskännande individer, ut-
an hävdar ”bara” att detta mål inte kan uppnås utan att man passerar
dessa stationer – i sig själv en nog så anspråksfull och intressant tes.

Identitet och identifikation

Ordet ”självmedvetande” syftar första hand på en form av kunskap,
nämligen kunskapen om mig själv. I linje med detta handlar den histo-
ria Hegel berättar om hur jag kommer till en viss insikt, hur jag kom-
mer att se mig själv som en mänsklig individ bland andra individer.
Men som vanligt hos Hegel är kunskapsteori och ontologi sammanflä-
tade med varandra: det handlar inte bara om hur jag får veta att jag är
en individ, det handlar också om hur jag blir en individ.

Det är en central punkt hos Hegel att sambandet mellan ett föremål
och dess begrepp är olika intimt i olika fall. Ett materiellt föremål be-
rörs så att säga inte av vilka begrepp som tillämpas på det: stenen blir
inte hårdare eller varmare av att någon konstaterar att den är hård el-
ler varm. Men att vara en självmedveten individ är att kunna tillämpa
begrepp på sig själv, och vem man är bestäms till stor del av vad man
uppfattar sig som – min identitet bestäms av hur jag identifierar mig
själv. Hegels favoritexempel är frihet: vet jag inte att jag är fri så är jag
inte heller i egentlig mening fri. Sambandet är förstås inte enkelriktat,
jag blir inte automatiskt fri bara för att jag tror att jag är det, men det
finns där i alla fall. Med juristspråk kan man säga att de begrepp det rör
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sig om – personrelaterade begrepp – har både objektiva och subjektiva
rekvisit, och att självtillämpning är viktigast bland de subjektiva.

Sambandet mellan identitet och identifikation ger en viktig ledtråd
till hur Hegels framställning är disponerad. Han vill beskriva några
steg på vägen från den allra mest primitiva formen av självmedvetan-
de till att bli en fri mänsklig individ, en person. För att kunna fullborda
denna utveckling krävs att man (a) skaffar sig begreppet om en fri män-
niska, och (b) lär sig tillämpa detta begrepp på sig själv. Men dessutom
krävs det att man (c) även i övriga avseenden blir sådan att begreppet
passar på en. Dessa olika moment behöver inte utvecklas i takt. Man
skulle exempelvis kunna ha en ganska välutvecklad föreställning om
vad en fri människa är, utan att kunna se sig själv som en sådan, eller
kunna uppfylla en del av de objektiva rekvisiten för att vara en fri in-
divid, utan att själv veta om det. Stadier i vilka olika aspekter på det
som till slut skall utgöra en organisk helhet fördelas på olika individer
spelar stor roll i Hegels framställning, särskilt i det berömda avsnittet
om herradöme och slaveri.

Begär och erkännande

En historia måste börja någonstans och det är ganska klart hos Hegel
att självmedvetandets utveckling börjar med begär. Redan detta är ett
viktigt brott med den filosofiska traditionen: subjektets rot är inte i en
form av kunskap eller skådande, utan i något praktiskt, handlingsinrik-
tat. Kanske skall man förstå det så här: i kunskapen går subjektet helt
och hållet upp i objektet, upplevelsen är helt och håller utåtriktad, men
i begäret framträder jaget för sig själv, åtminstone i den rudimentära
formen av en upplevd saknad eller brist.

I den cartesianska traditionen är jaget framförallt ett rent subjekt,
någon som har kunskap, till skillnad från ett objekt, något som kunska-
pen handlar om. Från detta rena subjekt – det ”transcendentala” jaget
– skiljer man sedan det ”empiriska” jaget, den namngivna person som
är ett objekt i världen och som kan vara föremål för kunskap på sam-
ma sätt som allting annat. Kortast och tydligast kanske Wittgenstein
uttrycker detta i Tractatus när han säger att det filosofiska jaget in-
te tillhör världen utan är en gräns för världen: liksom ögat är osynligt
utanför synfältet så är jaget osynligt utanför världen. Det empiriska ja-
get, fortsätter Wittgenstein, intresserar inte filosofin mer än vilket som
helst annat objekt i världen.

Denna rudimentära jagföreställning finner man även i Andens feno-
menologi, i hela den del av boken som föregår Självmedvetandet, men
hos Hegel är det redan från början klart att det rena subjektet bara är
en abstraktion. Distinktionen mellan det trascendentala och det empi-
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riska jaget är illusorisk: subjektet för min kunskap, den som vet det jag
vet, är just denna empiriska person som är jag. För att veta någonting
om världen måste jag också veta någonting om mig själv och om min re-
lation till världen, och då måste jag kunna se mig själv som ett objekt,
lokaliserad i rummet och tiden och i samspel med andra subjekt.

I begäret finns ett rudiment till denna självuppfattning men ännu
långt ifrån en objektiv kunskap om mig själv. Begärets ursprungliga
objekt, säger Hegel, är ett levande ting, begärets mål är att förinta sitt
föremål och i detta förintande uppnår jaget ”vissheten om sig själv”. Up-
penbarligen tänker Hegel, åtminstone här, på begäret med hunger som
modell. Att vara hungrig är att i sig själv uppleva en brist på någonting,
helt konkret som ett tomrum som behöver fyllas. Vi äter inte stenar eller
jord, utan hungerns föremål är ett levande ting, hungern tillfredställs
genom att föremålet uppslukas och assimileras med jaget.1 Uppenbar-
ligen är begäret, i denna mening, något som vi delar med djuren: jagets
tillblivelse är också steget från djur till människa, från naturens cyklis-
ka tidsförlopp till historiens riktade tid.

Begärets jaguppfattning är en känsla, en upplevd åtskillnad från
objektet, men det jag behöver är en kunskap om mig själv, en förmå-
ga att se mig själv utifrån. Det är här den sociala dimension av jaget
kommer in som Hegel sammanfattar i begreppet erkännande: jag kan
se mig själv bara genom att spegla mig själv i andra, se mig själv som
andra ser mig. Man får dock inte uppfatta erkännandet som nästa steg
i jagutvecklingen, efter begäret. Helt i enlighet med tanken om en bak-
åtblickande nödvändighet börjar Hegel sin berättelse om hur jaget blir
till med en förhandstitt på slutmålet.

I begreppet erkännande sammanfattar Hegel det ömsesidiga bero-
endet mellan olika självmedvetanden: varje enskild person kan vara
den hon är bara i ett sammanhang där hon erkänner andra som perso-
ner och blir erkänd av dem på samma sätt.

Självmedvetandet är i och för sig i och genom att det är i
och för sig för ett annat; det vill säga att det bara är såsom
erkänt. (§178)

För att få syn på mig själv måste jag spegla mig i en annan. Men vad
betyder detta, och hur kommer man från begäret och dit? Alexandre
Kojève har givit en fyndig och målande beskrivning av vad det handlar
om. På det stadium vi hittills uppnått är självmedvetandet ingenting

1Att använda hunger som metafor och modell för allt begär är ju mycket vanligt,
men det är långtifrån självklart att en sådan generalisering alltid är så lyckad. Vi äter
visserligen i första hand levande ting, men vi dricker vatten och andas luft. Vi har ju
också behov att bli av med saker och de behoven kan upplevas som lika trängande som
hunger och törst. De sexuella begären kanske kan beskrivas som en sorts hunger, men
de tycks inte bestå i någon önskan att ”förinta” sitt föremål, och så vidare.
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annat än begär efter ett levande ting. Det avgörande steget tas när be-
gäret inte bara riktas mot ett levande ting vilket som helst, utan mot
en annan människa, och då inte som ett levande ting, utan som det hon
i själva verket är: ett begär.

Vad är det att begära ett begär? Det är naturligtvis att begära att bli
objekt för det andra begäret, att själv bli begärd. Men jag begär inte att
själv bli begärd som ett levande ting, ett objekt för den andra att sluka,
utan att bli begärd som det jag själv är: ett begär. Men vad innebär det?
Jag begär att den andra skall begära att i sin tur bli begärd av mig, som
det hon är: ett begär. Och så vidare.

Formulerat på detta sätt låter det som en kärleksrelation, i vilken
ingen av parterna är nöjd med att bara vara medlet som tillfredsställer
den andres önskningar och behov, att bara vara ett ”objekt”. Och det är
troligen på detta sätt som Hegel från början funnit den struktur som
intresserar honom. Men i Andens fenomenologi väljer han den mera ab-
strakta termen erkännande.

Man kan göra poängen med hjälp av begreppsparet respekt och ring-
aktning. Vi söker andra människors respekt och om vi inte får den så
skadar det vår självbild och vår personlighet. Men en viktig del av av att
bli respekterad är att den vars respekt jag söker också vill bli respekte-
rad av mig. Att du inte bryr dig om vad jag tycker om dig är ringaktning.
Att bli ringaktad väcker önskan att visa att man betyder något, i nödfall
genom att skrämma eller skada den andre. Att åtminstone bli betrak-
tad som en fiende innebär en sorts jämlikhet som människor föredrar
framför att bli betraktade som ingenting – Dostojevskis Anteckningar
från ett källarhål är en utförlig betraktelse över den här mekanismen.

Respekt och kärlek är två exempel på mänskliga attityder som upp-
visar den struktur som Hegel vill komma åt: en komplicerad samman-
flätning av föreställningar och anspråk på varandra som bara tycks fin-
na stabilitet i en symmetrisk spegling som sträcker sig mot oändlighe-
ten. I modern samhällsfilosofi återfinns den här strukturen när man vill
analysera olika samhällsinstitutioner med hjälp av ett begrepp gemen-
sam kunskap. Tänk till exempel på pengar: någonting är pengar bara
om vi tror att det är pengar. Men min tro att det här är en hundralapp
består inte bara i att jag själv tillskriver denna papperslapp ett visst
värde, utan i att jag tror att alla andra också gör det. Och deras tro är
förstås beskaffad på samma sätt: vi tror ömsesidigt om varandra att vi
tror att detta är en hundring och utan denna tro vore det ingen hund-
ring. För att kunskap skall vara gemensam i denna mening räcker det
inte att vi alla tror samma sak: vi måste också tro om varandra att vi
tror samma sak, och vi måste dessutom tro om varandra att vi tror om
varandra att vi tror samma sak, och så vidare.

Uppenbarligen har allt detta någonting att göra med begreppet in-
tersubjektivitet, och en av de upptäckter som vi kan tillskriva Hegel är
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just intersubjektivitetens betydelse för analysen av olika fenomen: för
samhället och dess institutioner, men också för själva föreställningen
om en objektiv verklighet.

Striden på liv och död

Men det ömsesidiga erkännandet är som sagt jagutvecklingens slutsta-
dium, och vägen från begäret och dit är ännu lång. Låt oss återvända
till det enkla begäret, som det ser ut innan det har trätt in i erkännan-
dets dialektik. Vi vet att för att komma vidare måste självmedvetandet
träda i relation till ett annat självmedvetande, ett annat begär. Hur går
det till? På andra sidan gläntan ser jag det som för mig skall bli den
andre, liksom den andre ser mig, men vi ser ännu inte varandra som
det vi är – självmedvetna begär – utan bara som levande ting, som möj-
liga objekt för begäret. För att komma vidare måste vi ömsesidigt visa
varandra att vi inte bara är levande ting, att vi är någonting mer än
levande ting. Hur gör vi det? Genom att sätta livet på spel, säger Hegel,
och utmana varandra till en strid på liv och död.

Det är värt att titta närmare på den här striden och dess motiv.
Även djur strider förstås, men deras strider är, kan vi tänka oss, mera
direkt nyttobetonade. De strider för sitt liv: det handlar om att äta eller
ätas, om livets reproduktion. En sådan strid visar inte på livets intighet
för den stridande, utan bekräftar bara dess betydelse. Den strid vi nu
tänker på är av annat slag, den handlar så att säga om andliga värden.
Kojêve säger att det är en strid för ”ren prestige”, den tyske filosofen
Axel Honneth talar om en ”kamp för erkännande” .

Det är inte svårt att hitta exempel på kampmoment i det sociala
samspelet mellan människor, som tycks illustrera Hegels idé om kon-
flikter som konstitutiva för personlighet och självrespekt. Barns kamp
och tävling på dagis bottnar uppenbarligen i en osäkerhet om det egna
värdet och ett behov av att befästa en positiv bild av sig själv. ”Trot-
såldrarnas” återkommande utmaningar av föräldrauktoriteten kan för-
hoppningsvis hanteras av föräldrarna så att ingen verklig fara uppstår,
men från barnets perspektiv kan de synas livsfarliga nog.

Att se dem i ljuset av begreppet erkännande tycks också ge en vik-
tig belysning av många storskaliga konflikter: av kolonialkrig, Pales-
tinakonflikten, relationen mellan västvärlden och islam. Man strider
kanske om ett territorium, om konkreta levnadsmöjligheter, men man
strider också för att bli erkänd och respekterad som människa, att in-
te bli behandlad som ett ting eller ett djur. Och en sådan konflikt kan
inte ta slut innan båda parter är övertygade om att de har den andres
erkännande och respekt.

Men även om man går med på betydelsen av konflikter och kamp för
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jagutveckling och självbild så kan man undra om inte Hegel överdra-
matiserar det hela. Måste det verkligen vara på liv och död? Eller skall
man tolka det drastiska språket som en hyperbol, en retorisk överdrift,
för något som även kan ta sig mindre våldsamma former? Hegel verkar
själv ha vacklat på den här punkten, så här säger han i Fenomenologin:

Den individ som inte vågat livet kan förvisso erkännas som
person; men han har inte uppnått sanningen i detta erkän-
nande som ett självständigt självmedvetande. (§187)

Den kortare version som finns i Encyklopädien är som vanligt mera
urvattnad. Här säger Hegel att kampen för erkännande i sin ”till det
yttersta drivna form” tillhör naturtillståndet, där människorna endast
möter varandra som enskilda. I staten, däremot, där hela strukturen
med seder och lagar redan finns på plats, blir var och en erkänd och
behandlad som ett fritt och förnuftigt väsen, och behöver bara visa sig
värdig detta erkännande genom att kunna bortse från sin enskildhet
och underkasta sig lagens allmängiltighet.

Tillbaka till berättelsen. Hur slutar striden på liv på liv och död?
Den kan sluta på två sätt. Den ena möjligheten är förstås att den ena,
eller båda, av de stridande faktiskt dör, men det är uppenbarligen en
återvändsgränd. Den eventuellt överlevande har inte kommit någon-
stans, utan står där utan vare sig erkännande eller något främmande
subjekt att spegla sig i. Den andra möjligheten är att den ena parten
ger upp och underkastar sig den andra. Därmed är vi framme vid den
första i egentlig mening sociala relationen, den mellan herre och slav.

Herradöme och slaveri

Hela det avsnitt i Fenomenologin som vi nu sysslar med har rubriken
”Självmedvetandets självständighet och osjälvständighet”. Den själv-
ständighet det rör sig om är i relation till den naturliga världen, till
kroppen, till livet. Genom att våga livet försöker självmedvetandet be-
visa sin självständighet, att det är något annat och mer än det levande
tinget. Slaven blir slav när han ger upp detta försök och underkastar
sig herren för att få leva.

Sanningen är förstås att självmedvetandet är både självständigt och
osjälvständigt: att det är någonting utöver det till kroppen bundna livet,
men att det också är detta liv. I relationen mellan herre och slav förde-
las dessa båda moment, som slutligen måste förenas i en fullständig
självbild, på två olika subjekt: herren som bara uppfattar självständig-
heten hos sig själv och osjälvständigheten hos den andre, och slaven för
vilken det är tvärtom. Som vanligt hos Hegel skall den följande dialek-
tiken visa hur de båda extremerna slår över i sin motsats: hur herrens
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självständighet blir en form av beroende medan slavens osjälvständig-
het leder till självständighet.

Huvudsaken är hur det förhåller sig med slavens situation, eftersom
det är den som kommer att ge oss de viktigaste elementen för att gå vi-
dare, men Hegel börjar med att betrakta det uppkomna läget från her-
rens synpunkt. Herren har i striden på liv och död bevisat sitt oberoende
och har på två sätt upphävt omvärldens självständighet. Han behöver
inte längre konfronteras med tingens självständighet i relation till be-
gäret, utan behärskar dem med hjälp av slaven: han tillfredställer sitt
begär utan motstånd, genom slavens förmedling, det har förvandlats till
ren ”njutning”. På motsvarande sätt behärskar han slaven med hjälp av
tinget, och får omedelbart det erkännande han önskar från denne. Men
detta är inte det symmetriska erkännande från ett annat självständigt
subjekt som skulle ha stabiliserat hans respekt för sig själv.

En elementär form av dialektiken mellan herre och slav finns
kanske i förortsgängens strävan att vinna ”respekt” med hjälp av våld.
Det räcker inte att undkomma ringaktning genom att helt enkelt döda
den som man tror föraktar en eller att tvinga till sig respekt av den som
fruktar en. Slavens respekt är inte det man söker: man vill bli frivilligt
respekterad för sin egen skull, av någon som man själv respekterar. El-
ler tänk igen på barnets strid med föräldraauktoriteten: att vinna den
kampen och göra föräldern till sin slav är för barnet en katastrof, som
blockerar vägen till en vuxen självuppfattning.

Det centrala för Hegel är dock slavens situation och hur den på
minst tre olika sätt försätter slaven i ett bättre läge än herren, när
det gäller jagutveckling och självinsikt. Det kan vara bra att här dra
sig till minnes det jag ovan skrev om sambandet mellan jagidentitet
och och självidentifiering. För att bli en myndig individ måste det själv-
medvetande som till att börja med bara är begär bli annorlunda genom
att uppfatta sig själv annorlunda. Men detta uppfattande har i sin tur
flera aspekter. En aspekt är det som Hegel kallar omedelbart medvetan-
de eller ”visshet” om sig själv – på detta plan upplever herren sig som
självständig och slaven sig som osjälvständig. Men i nästa steg måste
denna visshet befästas i ett begrepp, som svarar mot ett möjligt föremål
för medvetandet. Jagbilden måste bli objektiv.

Det är här som herren saknar en viktig pusselbit: den enda objek-
tivt tillgängliga modell som han har för vad en människa kan vara
är slaven. ”Det självständiga medvetandets sanning”, säger Hegel, ”är
därmed slavens medvetande”. För slaven förhåller det sig tvärtom: det
självmedvetande som är hans objekt är det självständiga medvetandet,
herrens medvetande. Därmed är en komponent i det som skall bli den
myndiga människans begrepp om sig själv given, även om slaven ännu
inte kan tillämpa denna föreställning på sig själv.

Men slaven ser inte bara medvetandets självständighet utanför sig, i
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herrens gestalt, utan har också, säger Hegel, erfarit denna självständig-
het i sig själv. Hegels beskrivning av denna erfarenhet introducerar ett
begrepp som sedermera skall bli centralt i all filosofisk existentialism,
från Kierkegaard till Heidegger och Sartre: begreppet ångest.2

Detta medvetande har nämligen inte haft ångest för det ena
eller det andra, inte heller för det ena eller andra ögonblic-
ket, utan för hela sitt väsen; ty det har känt fruktan inför
döden, inför den absolute herren. Därmed har det upplösts
i sitt inre, har skakats om på ett genomgripande sätt, och
allt fast har i det råkat i gungning. Denna rena allmänna rö-
relse, att allt bestående blir flytande på ett absolut sätt, är
emellertid självmedvetandets enkla väsen, den absoluta ne-
gativiteten, den rena försigvaron, som härmed finns i detta
medvetande. (§194)

Nyckeln till vad Hegel menar här ligger i tanken att medvetande och
”negation” är samma sak, medvetandet definieras av förmågan att ne-
gera varje innehåll. I det faktum att jag blir medveten om någonting
finns distinktionen mellan medvetandet och objektet inbyggd – det är
inte jag. Mitt medvetandet består i det faktum att jag inte bara är en
del av världen utan också kan förhålla mig till den: nu är världen såhär,
men förut var den såhär, och den kunde varit såhär. Ångesten uppen-
barar detta avstånd mellan medvetandet och världen och ställer mig i
en viss mening inför mig själv, inför det faktum att jag inte är ett ting i
världen, att världen är där för mig, men att jag inte är den.

Man kan säga så här: herren vann striden på liv och död därför att
han aldrig riktigt förstod vad den gick ut på, vad som egentligen stod på
spel. Den förståelsen är den andra komponenten i slavens bättre läge.

Den tredje komponenten är arbete. Vad är arbete, för Hegel, och var-
för är det så viktigt? Det centrala i arbetet är att det åstadkommer ett
förblivande verk i vilket den arbetande agentens medvetande tar en ytt-
re form, i vilket en tanke kan skådas som ett föremål. Detta är relaterat
till den för Hegel centrala tanken att medvetandet, anden, inte bara ex-
isterar som subjektiv ande, som tankar och känslor i det enskilda med-
vetandet, utan även som objektiv ande, som förkroppsligad i former som
medvetandet möter i världen. Det bearbetade tinget är den första och
enklaste uppenbarelseformen för denna ”objektifiering” av anden, dess
görande till något yttre.

2Heidegger gör en terminologisk distinktion mellan fruktan, som alltid är fruktan
för något särskilt, och den allomfattande ångest, som inte är rädsla för något enskilt i
världen, utan omfattar i-världen-varon som helhet. Hegel använder orden Furcht och
Angst om varandra, men sakligt sett gör han samma distinktion mellan två former av
rädsla.
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Självmedvetandets frihet

I många tolkningar av Hegels teori spelar dialektiken mellan herre och
slav att en så stor roll att man nästan glömmer bort att det kommer
någonting efteråt – så till exempel i Kojèves marxistiskt inspirerande
tolkning, där resten av världshistorien går åt för slaven att göra sig fri
och upphäva herradömet. Men i själva verket befinner vi oss bara mitt
i kapitlet om självmedvetandet och har mycket kvar att göra reda för.

Som vi flera gånger ha varit inne på så är det viktigaste draget hos
en självmedveten varelse att hon i hög grad konstitueras av sin egen
uppfattning om sig själv: vem jag är hänger på ett väsentligt sätt ihop
med vem jag tror att jag är. Men detta beroende är inte en identitet, jag
är inte automatiskt den jag tror att jag är – att bli en vuxen, myndig,
person består i att skapa en sann bild av sig själv som varande just en
sådan person, men vägen dit går via andra, mera ensidiga och illuso-
riska, självbilder. Begreppet om den fria individen är sammansatt av
många komponenter, och i relationen mellan herre och slav såg vi hur
några av dessa komponenter föll isär och fördelades på olika personer. I
den berättelse vi nu skall följa kvarstår splittringen och problemet med
att få ihop jagets komponenter till en enhet, men de olika fragmenten
fördelas inte längre på olika individer utan splittringen äger rum inom
jaget, självmedvetandet upplever sig själv som kluvet i olika delar, och
försöker hantera denna upplevelse med hjälp av olika strategier.

Den frihet som Hegel här talar om är i utgångsläget knuten till tän-
kandet. Vad innebär det att tänka och vad har det med frihet att göra?
Tidigare, säger Hegel nu, har självmedvetandet uppfattat varat enbart
genom ”föreställningar” eller ”gestalter”, men i arbetet utvecklar det för-
mågan att använda begrepp och det är denna förmåga som är tänkande.
Förmodligen menar han ungefär så här. För det enkla begäret är det
tillräckligt att varsebli tingen och möjligen kalla upp dem i en fantasi-
föreställning, det lever i en värld av konkreta föremål och har varken
förmåga eller behov att abstrahera tingets form från dess konkreta ge-
stalt. Men i arbetet där man medvetet försöker ge ett givet material en
viss gestalt som det från början inte har, måste man kunna särskilja
formen från materialet, tänka på den innan den är realiserad och un-
der arbetets gång kunna bedöma hur det man hittills har åstadkommit
förhåller sig till det mål man föresatt sig. Att arbeta är knutet till pla-
nering, att på förhand tänka sig och i tanken pröva olika möjligheter,
som man har att välja emellan.

När jag uppfattar någonting med mina sinnen så är det förvisso ge-
nom en föreställning hos mig, men att det är min föreställning ingår
inte i själva upplevelsen som tvärtom går upp i och försvinner i det
upplevda föremålet – jag upplever inte att jag själv handlar när jag ser
eller hör något. Att tänka, däremot, upplever jag direkt som min egen
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aktivitet.
I tänkandet har jag alltså, enligt Hegel, en omedelbar upplevelse av

min egen frihet, men det betyder inte att jag i verklig mening är fri.
Att vara fri är inte bara att kunna vilja och planera, utan också att
kunna genomföra det man föresätter sig, att kunna leva och verka i
enlighet med vad man vill. Det jag som först upplever sin frihet i det
begreppsliga tänkandet upplever på samma gång sin maktlöshet och
hur det är utlämnat åt en värld som det inte behärskar – att förvandla
tankens frihet till verklighet frihet är en mödosam uppgift som ännu
ligger framför det. Psykologiskt tolkad, handlar den följande diskussio-
nen om stoicism, skepticism och det olyckliga medvetandet om det som
psykoanalytiker kallar försvarsmekanismer, om olika sätt på vilket vi
hanterar konflikten mellan vårt eget anspråk på frihet och tvånget från
den yttre verkligheten.

Stoicism och skepticism

Att vara ”stoisk” innebär i vanligt tal ungefär detsamma som att ha en
långt uppdriven förmåga att tålmodigt uthärda motgångar och svårig-
heter, att kunna bevara sitt inre lugn vad som än händer i den yttre
världen. Att befrämja och bevara en sådan hållning var också ett mål
för den antika stoicismen. Ett medel för detta var en filosofisk teori om
förnuftet och dess roll i världen. Enligt denna teori är förnuftet det som
binder samman världen och tänkandet. Tänkandet är människans vä-
sen, vår viktigaste förmåga är att kunna resonera med hjälp av våra
begrepp. Förnuftet är också vår viktigaste norm och vårt högsta värde –
vår främsta plikt är att tänka rätt. Men förnuftet är inte bara en mental
förmåga utan inneboende i världen själv, det är själva världsordningen.
Denna tanke är en sorts embryonal kunskapsteori: vad kunskapen ef-
tersträvar är att bringa det inre förnuftet i överensstämmelse med det
yttre.

Att verkligheten är förnuftig är för stoikern ett axiom. Varje avvi-
kelse från det förnuftiga är skenbar, en illusion som beror på att jag
ser verkligheten ur ett allför snävt, egocentriskt perspektiv. Kunde jag
bara se verkligheten sub specie aeternitatis, ur evighetens synvinkel, så
skulle jag inse att allt är i sin ordning precis som det är.

Som världsuppfattning är ju detta en sorts determinism: världen
kan bara vara på ett sätt, det förnuftiga sättet, och åt detta finns det
ingenting att göra. Vad kan friheten ha för plats i en sådan världsbild?
Den som mest i detalj har utvecklat en teori om frihet på den här grun-
den är Baruch Spinoza, en sentida stoiker, även om Hegel inte nämner
hans namn i just det här sammanhanget. I enkla termer kan man tänka
på det så här. Att vara fri är att få det som man vill, att vara under tvång
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är att världen inte fogar sig efter ens vilja. Men varje barn måste lära
sig skillnaden mellan vad man i ögonblicket råkar ha lust till och vad
man vid närmare eftertanke egentligen vill. Stoikern driver, kan man
säga, denna tanke till sin extrem: om man hade tillräcklig kunskap och
tänkte efter tillräckligt noga så skulle man inse att det man egentli-
gen vill alltid är precis det som sker. Upplevelsen av att vara tvingad
till något man inte vill är bara barnslig självupptagenhet, för den för-
nuftiga människan finns inget yttre tvång: hur obehagligt det ena eller
andra än är så ser hon dess plats i den stora helheten och bejakar det.
Stoikern, som Hegel uppfattar honom, är beredd att finna verkligheten
förnuftig hur den än är beskaffad.

Men vad har en beskrivning av stoicismen som filosofisk åskådning
i självmedvetandets utveckling att göra? Hegels tanke är att stoicismen
som tankehistorisk gestalt tydligt framhäver någonting som finns som
ett moment även i andra stadier av andens utveckling. Jag nämnde ovan
att man kan tolka stoicismen som en ”försvarsmekanism” i psykoana-
lytisk mening, en strategi som jaget tar till för att hantera konflikten
mellan hur det är och hur det borde vara. Och den försvarsmekanism
det handlar om är naturligtvis rationalisering. Ett sätt att hantera värl-
dens ondska och övermakt är att övertyga mig själv om att den inte är
så ond trots allt, att det hemska som händer mig är i sin ordning, att
jag får vad jag förtjänar eller att det finns en mening i mitt lidande, att
det bidrar till det godas förverkligande.

Men denna frihetsupplevelse är i själva verket en abdikation, den
är i verkligheten lika maktlös som den enligt sin egen uppfattning
allsmäktige kung som Lille Prinsen träffar, som njuter av känslan att
varje dag precis i soluppgången befalla solen att gå upp.

Stoicismen betonar på ett överdrivet och ensidigt sätt någonting som
för Hegel är en giltig insikt: att verkligheten och självmedvetandet bor-
de stå i förnuftig samklang med varandra. Dess fel är att den inte har
tålamod och handlingsförmåga att i verkligheten åstadkomma denna
samklang, utan istället uppfattar den som genast realiserad genom tän-
kandet. På motsvarande sätt förhåller det sig med skepticismen: den är
en överdriven och ensidig betoning av en förmåga hos medvetandet som
även för Hegel är central, förmågan att negera, att säga nej.

Den antika skepticismen var i första hand en sorts teknik, en skick-
lighet att använda tänkandets resurser för att betvivla vad som helst.
Den kunde användas för att betvivla sinnenas vittnesbörd, genom att
hänvisa till möjliga illusioner och felkällor, och den kunde användas för
att dra alla teoretiska dogmer i tvivelsmål, liksom för att ifrågasätta
giltigheten hos alla praktiska anvisningar och moraliska normer. Men
precis som med stoicismen var den i första hand en livsfilosofi, som syf-
tade till ataraxia, sinnesfrid.

På den positiva sidan av skepticismens konto står, för Hegel, att den
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ger jaget en stark insikt om sin egen existens och frihet, om sin åtskill-
nad från allt empiriskt. Man kan tänka på Descartes användning av det
systematiska tvivlet, som slutar just i jagets övertygelse om sin absolu-
ta existens, åtskilt från allt annat. Men på den negativa sidan står det
faktum att denna frihet bara finns i tänkandet, att den inte gör någon
skillnad i världen.

Som försvarsmekanism är skepticismen en sorts förträngning eller
förnekelse. När medvetandet inte står ut med hur världen är så löser
det problemet genom att förneka världen, genom att inte tro att det är
som det är. Men man kan inte leva i världen enbart på negation och
skepticismens huvudproblem, enligt Hegel, är att den tvingar fram en
sorts personlighetsklyvning – det skeptiska medvetandet måste tro på
samma sak som det tvivlar på. Skeptikern tvivlar på alla normer och
levnadsregler, men hur skall han leva sitt liv? Svaret blir att han helt
enkelt följer bruket i det samhälle och de grupper där han råkar befinna
sig. På ett rationellt plan ifrågasätter skeptikern alla faktiska överty-
gelser och betraktar ingen åsikt som mer trovärdig än dess motsats.
Men på grundval av vilken information skall han då agera? Svaret blir
att han följer sin ingivelse, och handlar utifrån de uppfattningar som
tränger sig på.

Resultatet blir på sitt sätt detsamma som för stoikern: tänkandet
blir utan effekt och praktisk användbarhet. I det ena fallet därför att
allting redan betraktas som förnuftigt så att ingenting varken kan eller
behöver göras, i det andra fallet därför att ingenting är förnuftigt, så att
det är lika bra att bara blåsa omkring och låta sig styras av omständig-
heterna.

Mot den absoluta makten att förneka allt i teorin, står den absoluta
underkastelsen under det tillfälliga i praktiken. En som gett målande
beskrivningar av detta paradoxala förhållningssätt är Jean-Paul Sart-
re, när han talar om mauvaise foi (ond tro) i Varat och intet. Den som är
i ond tro försöker på olika sätt att undfly ansvaret för sina handlingar
genom att betrakta sig själv som ett offer för omständigheterna, ett ting
bland andra ting, men utan att för den skull överge tanken på att vara
ett fritt jag – den anklagade som skyller på omständigheterna vill bli
frikänd, inte bara kasserad som ett defekt exemplar. Han vill ha frihet
utan skuld och ansvar.

Enligt Hegel ser vi här klyvnaden mellan herre och slav återskapad
och radikaliserad inne i självmedvetandet: å ena sidan absolut själv-
ständighet, men utan förmåga att verka på tingen, å andra sidan abso-
lut osjälvständighet. I nästa steg realiseras denna klyvnad genom att
medvetandet projicerar vad det uppfattar som fritt och värdefullt hos
sig självt på en yttre gestalt, och identifierar sig själv med det tillfälliga
och värdelösa. Vi är framme vid det olyckliga medvetandet.
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Det olyckliga medvetandet

Det kan vara värt att repetera den allmänna idén bakom Hegels diskus-
sion av självmedvetandet: att jaget är en komplex struktur som grun-
das i att man internaliserar en social relation. Samtidigt är detta na-
turligtvis inte någonting som är uppenbart för jaget själv, under resans
gång, utan det är någonting som vi ser från vår upphöjda position vid
vägens ände. De tre stadierna i de nuvarande avsnittet – alltså stoi-
cismen, skepticismen och det olyckliga medvetandet – förhåller sig till
varandra på standardsättet för motsvarande triader hos Hegel. Huvud-
fenomenet är tänkandet och jaget börjar med att i stoicismen förlägga
detta utanför sig själv, i objektet, och ge sig själv uppgiften att uppfatta
det: världen är förnuftig och min uppgift är att genomskåda detta för-
nuft och anpassa mig till det. I skepticismen inverteras förhållandet: jag
själv är det fria förnuftet i en värld som förintas av mitt genomskådan-
de. I det tredje stadiet slår pendeln tillbaka på nytt och jag projicerar
den frihet och det värde jag nyss tillskrev mig själv på en yttre agent,
någon som är mycket bättre och klokare än jag, och som det är min
uppgift att tjäna.

Förbindelsen med herre-slav strukturen är uppenbar, men skillna-
den är att den nya herren inte är en verklig yttre agent som skrämmer
till underkastelse, utan en projektion av mitt eget självmedvetande: jag
stöter ut en del av mig själv därför att jag inte kan hantera min egen
komplexitet. Om vi fortsätter med den psykoanalytiska analogin så har
vi kommit till överjaget: en inre kontrollstruktur som upplevs som en
främmande röst, någon som talar till en med auktoritet.

Det exempel som Hegel använder i beskrivningen av det olyckliga
medvetandet är religiöst. Men på samma sätt som när det gäller stoi-
cism och skepticism måste detta rimligtvis betraktas just som ett exem-
pel på ett mera allmänt fenomen, en epok under vilken ett visst drag i
vår psykologi framträder med särskild tydlighet.

Ett återkommande tema hos Hegel är att jaget bara kan få syn på
sig själv genom att återspegla sig i ett yttre föremål – bara på detta
sätt kan det göra sig själv till ett föremål för sin kunskap. Tanken finns
i den grundläggande beskrivningen av erkännandet, och den återkom-
mer i beskrivningartna av arbetet och verket, arbetets produkt – jag blir
medveten om mig själv som tänkande varelse först när jag ser mina
tankar realiserade i ett yttre föremål. Andra exempel på samma sak
är språket, konsten, samhällsordningen och religionen. Alla dessa feno-
men är exempel på vad Hegel kallar ”Entäusserung", att göra något till
ett yttre – jag skall använda termen ”objektifiering”. Objektifieringens
resultat är att anden inte bara existerar i medvetandet, som subjektiv
ande, utan genomsyrar den värld i vilken vi lever, som objektiv ande.

Objektifieringen är för Hegel inte bara ofrånkomlig utan i grunden
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något positivt: det är detta ömsesidiga genomsyrande av världen och
subjektet som gör det möjligt för subjektet att känna sig hemma i värl-
den och realisera sin frihet. Men objektifieringen är samtidigt knuten
till ett mera problematiskt fenomen som står i vägen för friheten, det
som Hegel kallar "Entfremdung"– främmandegöring eller alienation.
När min ande möter mig som något yttre öppnas möjligheten att jag
inte känner igen mig själv i den: att den står inför mig som en yttre
makt, och kanske som en övermakt.

I det olyckliga medvetandet har vi det första tydliga exemplet på
alienation, i den värdeladdade meningen. Självmedvetandet har i skep-
ticismen nått fram till en tudelning av sig själv i en fri, oföränderlig
del som som innehåller allt som har värde och förnuft, och en skiftande
framträdelse som i sig saknar förnuft men som samtidigt innehåller allt
det tillfälliga och empiriska som jaget av praktisk nödvändighet mås-
te förhålla sig till. Vad som händer i det olyckliga medvetandet är att
självmedvetandet projicerar väsendet, det värdefulla, utanför sig själv
medan det tar på sig självt rollen som det oväsentliga, det som saknar
värde.

Hegel beskriver, som sagt, detta förlopp huvudsakligen i religiösa
termer, och vi skall kort följa den beskrivningen innan vi kommer tillba-
ka till frågan om det även kan finnas sekulära versioner av det olyckliga
medvetandet.

Det första stadiet av det olyckliga medvetandet är andakt, en oar-
tikulerad, känslomässig upplevelse av det heliga. I andakten känner
medvetandet sig självt, men som något ogripbart, hinsides, som alltid
måste undfly det. Hela tematiken i det olyckliga medvetande är knuten
till den kristna tanken om Gud som inkarneras i gestalten av en enskild
individ, och för Hegel symboliseras det första stadiet av graven som blev
tom: det som medvetandet längtar efter i andakten finns aldrig riktigt
där, utan försvinner i ett ogripbart bortom.

Det andra stadiet i det olyckliga medvetandet är tjänandet. Det ka-
raktäriseras av begär och arbete, men arbetet syftar inte till att till-
fredsställa det egna begäret, utan att till att förverkliga det gudomliga
i världen. I tjänandet förhåller sig jaget till världen som helig och ställer
sina egna krafter till förfogande för ett högre syfte. I detta arbete för-
verkligar jaget sig självt men utan att tillskriva sig självt vad det åstad-
kommer. Tvärtom uppfattar det sitt eget verk som bestämt av krafter
och förmågor som det inte själv kan ta äran för, utan som själva är gå-
vor från den högre makten. Det ändliga medvetandet tackar det högre
väsendet för allt, inklusive det bidrag som det självt förmår lämna.

Men denna underordning är själv inte ren, utan i viss mån ett hyck-
leri som jaget till slut själv uppfattar, och därmed blir dess görande och
njutning till grus. Det jag som gick upp i och fann sin stolthet i tjänan-
det finner nu sig självt alltigenom uselt, förorenat och nedrigt. För att
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råda bot gör medvetandet avkall på allt, och går in i en total askes, som
är det olyckliga medvetandets tredje stadium, där det inte bara avstår
från all egendom och all njutning, utan dessutom frånsäger sig all för-
ståelse av syftet med sitt liv och sina handlingar. Mellan sig och det
absoluta, som det tjänar, skjuter medvetandet in en tredje förmedlande
instans, en rådgivare som tolkar det högre väsendets vilja och ger råd
om det rätta.

Man förstår att det olyckliga medvetandet, trots att Hegel själv ald-
rig säger detta, har tolkats som en beskrivning av den medeltida kris-
tendomen, som kulminerar i klosterväsendet, och där det är naturligt
för protestanten Hegel att lägga märke till hur den enskilda munken,
nunnan, eller församlingsmedlemmen fogar sig efter Guds vilja utan
att själv ens göra anspråk på att förstå vilken denna vilja är. Men hur
skall man förstå detta som ett allmänmänskligt fenomen, ett stadium i
individens utveckling och ett förblivande moment i den färdiga person-
ligheten?

Som utvecklingsstadium är det inte så svårt att hitta vanliga va-
riationer på det fenomen Hegel beskriver. Det ligger väl någonting i
att övergången från barn till vuxen, och befrielsen från föräldrarnas
auktoritet, ofta passerar ett stadium där man hittar en större sak att
identifiera sig med: en ideologi, en rörelse, någonting som framstår som
viktigare än varje enskild individ, och som man kan gå upp i. Och det
är väl också sant att detta uppgående ofta får en dubbel aspekt: å ena
sidan en känsla av jagets växande och den egna betydelsen, i det bidrag
som man lämnar till det enda som egentligen är viktigt; och å andra
sidan en känsla av otillräcklighet och skam över hur litet man förmår
och känslan av att det man söker ändå är en personlig tillfredsställelse,
att man är med för sin egen skull. Det är till exempel inte så svårt att
se alla stadier av det olyckliga medvetandet ganska tydligt avteckna-
de i utvecklingen från 60-talets hippiekultur till 70-talets organiserade
vänstersekterism.

Som moment i den färdiga personligheten motsvarar det olyckliga
medvetandet förmågan att bortse ifrån det individuella egenintresset
och identifiera sig med ett mera allmänt värdesystem, det som krävs
för att inte bara vara en individ utan också en medborgare, en soli-
darisk medlem av olika mänskliga gemenskaper. Skillnaden är att jag
behöver lära mig att göra detta med fullt medvetande om vad jag gör,
att aktivt välja de mål jag identifierar mig med efter att ha processat
dem genom mitt eget förnuft. I sin fullbordan är detta det som Hegel
uppfattar som historiens slut, alltså det alienationsfria samhället, där
de lagar och principer vi låter styra våra handlingar är de som vi själva
frivilligt skulle välja – fortfarande objektiva, javisst, men inte längre
främmande. Men den berättelsen ligger utanför kapitlet om Självmed-
vetandet och vi skall inte följa den längre här.
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