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En kärleksfull död i livet                         
Om Kaj Håkanson och jagdödstraditionen 

Tomas Kumlin 

Jag har flyttat till Uppsala för att läsa sociologi och skall träffa Kaj 
Håkanson. Jag har hört talas om honom, att han är en ”guru”, en person 
som har förstått något om de djupare dimensionerna av tillvaron. Jag hittar 
Vetande och Ovetande på ett antikvariat. Jag börjar läsa och kommer till 
ett avsnitt om kärlek. Här uttrycks något som jag aldrig har stött på förut. 
Läsandet flödar av sig själv och jag kan inte sluta. Precis såhär måste det 
vara tänker jag upprymt, precis såhär… 
 
Kaj skall hålla en kurs på forskarnivå och jag är bara en enkel A-student. 
Eftersom jag inte vet bättre knackar jag på hos honom och frågar om jag får 
läsa kursen. Kaj tittar på mig, ler underfundigt och sedan ber han mig om 
att få skaka min hand. Han skakar den länge, skrattar och säger att jag 
kan få gå kursen. Efter kursen har jag på ett ganska ytligt plan förstått att 
det egentligen bara finns ett problem i tillvaron och det är subjekt/objekt-
dualismen. Med denna insikt i bagaget plågar jag sedan i stort sett alla 
andra lärare i olika ämnen som jag läser under min grundutbildning. 
 
Jag går i korridoren på Sociologiska institutionen, antagligen ganska 
självupptagen. Plötsligt hör jag konstiga ljud bakom mig. Jag vänder mig om 
och upptäcker att det är Kaj som går ungefär som Monty Pythons ”Silly 
Walk” samtidigt som han låter som en flock exotiska fåglar. Jag skäms för 
att sedan brista ut i ett gapskratt. Självupptagenheten är som bortblåst. 
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Kaj och jag sitter och pratar på ett fik i Uppsala under ett stort lövträd. Vi 
pratar om kärleken, livet och min upphakning vid en viss kvinna. Vi pratar 
en lång stund och sedan pekar Kaj på en röd bil och säger att man kan vara 
erotiskt attraherad av den med och att en vindpust kan vara en smekning. 
Jag vill inte se. Men vi är ju här Tomas säger han. Ser du inte trädet som 
vajar och solen som skiner ner genom det? Vi är ju här! Allt upplöser sig i 
sol, träd, människor och ljud från bilar… 
 
Jag och några andra gemensamma vänner har suttit hemma hos Kaj och 
diskuterat texter av Toni Packer. Men som vanligt blev det inte bara en 
diskussion. Något mer hände, något som går utöver texterna har berörts. 
Jag går ut i hallen för att ta på mig min rock. Jag vänder mig mot Kaj och 
skrattar. Jag kan inte ta på mig min rock säger jag, för den är tomhet, 
ingenting, och jag är ingenting jag med. Hur skall jag då kunna ta på mig 
min rock? Vi skrattar länge och sedan tar jag på mig min rock och går ut i 
vinternatten. 

* 

MAN KUNDE BÖRJA den här texten med att påstå att det i 
huvudsak bara är en fråga som upptagit Kaj Håkanson sedan 
mitten av 1970-talet. Med tanke på hans stora produktion av 
böcker och artiklar som både publicerats och förblivit i 
skrivbordslådan ter sig emellertid detta som ett ganska märkligt 
påstående. Och självklart är det en grov osanning. Men som med 
alla andra goda osanningar bär den något av sanning inom sig. För 
genom hela den mängd teman som han har engagerat sig i kan 
man ändå skönja en röd tråd. Frågan tycks handla om mänsk-
lighetens lidande på en fundamental nivå. Kan det vara så att 
grunden för detta lidande utgörs av vår envisa benägenhet att 
hålla fast vid en föreställning om att vi existerar som en 
uppsättning särskilda jag, åtskilda i konflikt inom och mellan 
varandra? Och innebär det i sin tur att den enda riktiga boten 
mot vårt lidande handlar om att inse att denna föreställning 
egentligen bara är just en föreställning och att vi genom denna 
insikt får en levande existentiell förståelse för att vi är så mycket 
mer? 
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Håkanson har arbetat med denna grundläggande fråga på en 
mängd olika sätt genom åren. I Dubbla verkligheter från 1981 är 
det förvirringen och vanmakten inför de motsägelsefulla samhälls- 
och beteendevetenskaperna och deras oförmåga att lösa funda-
mentala mänskliga problem som står i centrum. I Den skapande 
tomhetens bild från 1988 tycks han snarare ha formulerat en allt 
klarare bild av det mönster som alla dessa vetenskapliga men 
också vardagliga motsägelser ytterst tycks falla tillbaka på i form 
av subjekt/objekt-dualismen, men också att detta mönster ytterst 
är en konstruktion som kan överges när det blir sett som en så-
dant. Om man slutligen går till den ännu inte publicerade Bortom 
jaget – den blinda fläcken? från 2001 kopplar han istället an till den 
postmoderna subjektskritiken för att söka utforska och upphäva 
det som kan sägas utgöra grundproblemet i subjekt/objekt-
dualismen, nämligen den självklara upplevelsen av det särskilda 
jaget.  

Håkansons grundfråga har tematiserats på dessa och andra sätt. 
Men även om man skulle kunna karaktärisera hans texter som jag 
har gjort ovan så är det ändå en förenkling. För man skulle sam-
tidigt kunna säga att de flesta av de teman som intresserat honom 
återkommer i varje enskild längre text. Där finns ständigt en 
reflektion över vetenskapens motsägelser och begränsningar. En 
mängd grundläggande filosofiska problem som subjekt/objekt-
dualis-men och med den anknutna frågor som problemet med de-
terminism och fri vilja eller problemet med mening diskuteras 
ingående. Han förhåller sig till olika samhällsvetenskapliga teori-
traditioner som till exempel marxism, symbolisk interaktionism 
och poststrukturalism men bekymrar sig också för frågor som tas 
upp i den pågående samhälls- och kulturdebatten. Och slutligen 
finns där hela tiden ett djupt engagemang i olika existentiella 
praktiker och förhållningssätt som han menar kan vara till stor 
hjälp för att skapa den insikt som kan befria från lidande. 

Det är detta sista tema hos Håkanson som jag vill titta närmare 
på i den här texten. Till existentiella praktiker och förhållnings-
sätt som kan befria från lidande räknar han ibland olika former av 
psykoterapi och kroppsterapi. Men det som utan tvekan är allra 
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viktigast i sammanhanget är något som han kallar jagdödstra-
ditionen. Med denna tradition menar Håkanson flera olika former 
av buddhism, hinduismens mystiska gren advaita vedanta, taois-
men, sufismen och vissa kristna mystiker, men även en rad mer 
eller mindre fristående tänkare. Det som gör att han samordnar 
alla dessa under samma begrepp är nu inte att de skulle utgöra en 
idéhistorisk eller doktrinär enhet. När man undersöker dessa tra-
ditioner med sådana utgångspunkter hittar man självfallet en 
mängd påtagliga skillnader. Detta är dock mindre väsentligt för 
Håkanson. För om man tittar närmare på traditioner och tänkare 
som delar av jagdödstraditionen så finner man istället att de alla 
förenas i en stark tematisk enhetlighet. Det är en enhetlighet som 
består i just en samsyn på mänsklighetens grundläggande problem 
i åtskillnad och lidande och hur detta lidande kan upphävas.176 
                                                 
176 Håkanson genomför aldrig någon längre samlad och detaljerad analys av hur 
de olika tänkarna och traditionerna inom jagdödstraditionen förhåller sig till 
varandra. I den ovan nämnda Bortom jaget – den blinda fläcken? finns emellertid 
ett kapitel som innehåller en analys av vissa likheter och skillnader mellan olika 
tänkare och traditioner inom jagdödstraditionen och en diskussion om varför 
man kanske vare sig kan eller bör systematisera dessa teoretiskt. Det huvud-
sakliga skälet tycks vara att man med en sådan systematisering löper risken att 
teoretiskt ”döda” den i högsta grad praktiska insikt som jagdödstraditionen pekar 
mot. (s. 256 ff.). Den tematiska enhetlighet som Håkanson hävdar visar sig 
istället för det mesta ganska tydligt i hans arbetssätt. Det vanliga är att han i 
diskussionen av en specifik fråga eller ett specifikt tema väver samman 
företrädare från olika traditioner på ett sådant sätt att deras samsyn kommer 
fram. Som ett av många möjliga exempel kan man nämna hur han i artikeln 
”Särskildhet eller urskiljande? Om dekonstruktion, kronofobi och mystik.” 
(2003) fogar samman tänkare från kristen mystik, olika buddhistiska skolor och 
advaita vedanta i en diskussion av Derridas skillnadsfilosofi. Ett annat exempel 
är artikeln ”Buddhist Ways of Knowing and Constructivism” (2001) där i första 
hand ett antal företrädare för olika buddhistiska skolor samordnas i relation till 
frågan om subjekt-objekt dualismen och möjligheten av ett mer omfattande 
vetande, vilket i sin tur får konsekvenser för konstruktionism, systemteori, 
dekonstruktionism och perspektivism. Ytterligare en intressant text i samman-
hanget är inledningen till den svenska utgåvan av Toni Packers The Work of This 
Moment (på svenska Fånga nuet! 1992). Här konfronterar Håkanson på ett 
personligt sätt sin egen träning inom den tibetanska buddhismen med den mer 
zenbuddhistiskt inspirerade Packer på ett sätt som pekar mot den mer inklu-
derande tematiska enhetlighet som han tycker sig finna i jagdödstraditionen. 
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Håkansons betoning av jagdödstraditionen är ett av de allra 
mest utmärkande dragen i hans tänkande och antagligen också det 
mest kontroversiella. Han har inte sällan fått erkännande som en 
inspirerande och originell samhällsvetenskaplig tänkare men när 
det gäller jagdödstraditionen så rynkar många på pannan. Här 
tenderar man att se det som en flirt med något som är ”flummigt” 
och ”religiöst” och som inte har med god vetenskap att göra. Det 
man då undgår att se är att ett flertal av de intressanta tankar som 
Håkanson för fram just är inspirerade av denna tradition. Vad jag 
vill göra i den här texten är att lyfta fram hans presentation av 
jagdödstraditionen och titta närmare på varför han menar att den 
kan komma med ett så avgörande bidrag när det gäller funda-
mentala mänskliga problem. Framställningen bygger på den ovan 
nämnda och ännu inte publicerade Bortom jaget – den blinda 
fläcken? från 2001. Det kan tyckas vara problematiskt att arbeta 
utifrån en opublicerad text. Av skäl som jag återkommer till ser 
jag det snarare som en poäng att på det här sättet presentera delar 
av ett ännu så länge outgivet arbete. Och trots att vissa av Håkan-

                                                                                                        
En av de vanligaste invändningarna mot den samordnande läsning som Håkan-

son gör är annars att den ignorerar den historiska kontexten. Från ett sådant 
perspektiv är det inte möjligt att samordna vad en kristen mystiker sa för flera 
hundra år sedan med vad en buddhistisk utövare säger idag. Håkanson är 
generellt sett inte emot historisk kontextualisering. Det är fullt möjligt att skapa 
en illusorisk och därmed problematisk helhet genom att sätta samman lösa 
utsagor utan känsla för deras sammanhang. Men han menar också att det är lätt 
att underskatta att vi faktiskt gör våra historiska kontextualiseringar nu, med den 
förståelse av historien som vi har nu. Här finns ingen absolut oberoende kontext 
att hänvisa till och risken blir att vi fastnar i en slags bokstavstro eller dömer in 
traditioner och tänkare i från oss själva helt avskilda språkspel. Håkanson 
argumenterar istället för att de stora likheterna mellan traditioner och tänkare 
inom jagdödstraditionen blir mycket tydliga med ett mer inkluderande synsätt. 
Viktigt i sammanhanget är också att alla dessa traditioner och tänkare prob-
lematiserar språket på ett likartat sätt. Enligt dem är det inte orden i sig utan 
den namnlösa verklighet som de ”pekar mot” som är det viktiga. Utifrån jag-
dödstraditionens eget perspektiv är alltså akademisk bokstavstro ett problem. 
Håkanson menar att man snarast bör förstå traditionerna och tänkarna inom 
jagdödstraditionen som en slags ”symboler” som alla pekar i ungefär samma 
riktning (2001: s. 26 ff.). 
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sons teman fördjupas och en del poänger adderas i denna text 
jämfört med tidigare så kommer de som redan är bekanta med 
hans arbete utan tvivel att känna igen sig. För dem som inte är det 
har jag bifogat noter till ett antal publicerade texter där han 
arbetar med de teman som diskuteras här. 

Vad utgör jagdödstraditionens tematiska enhetlighet? 

Såhär presenterar Håkanson jagdödstraditionens enhetlighet: 

De gemensamma dragen är ifrågasättandet eller förnekandet av 
existensen av ett visst slags jag i kombination med presenterandet 
av ”förhållningssätt”, sätt att utforska, ”vägar”, ”praktiker” som 
syftar till insikt om detta jags frånvaro, ett förverkligande av jag-
löshet. Vidare förknippandet av å ena sidan ”jagiskheten” med en 
tillvaro präglad av konflikt, olycka och känslor av brist eller tom-
het, å andra sidan jag-lösheten som en möjlighet till ett tillfälli-
gare eller mer permanent realiserande av kärlek och medkänsla.177 

Utöver detta nämner han också gemensamma återkommande te-
man som fenomenens föränderlighet och förgänglighet, tillvarons 
öppna helhetlighet och ibland också vetande som tillvarons 
grund. 

Vid ett första påseende är det nu befogat att undra vad det är 
som gör jagdödstraditionen så speciell. Hur är det till exempel 
med ifrågasättandet eller förnekandet av ”ett visst slags jag”? Kan 
man inte säga att mycket samhällsvetenskap, och då inte minst 
sociologin, går ganska långt när det gäller att ifrågasätta jaget som 
vi konventionellt förstår det, som en inre och mer eller mindre 
naturgiven entitet? Om vi går till mikrosociologin målar man i 
kontrast till detta upp en bild av jaget som en processuell och 
mångfaldig konstruktion som uppstår i samspel och som snarast 
måste placeras i kontaktytan mellan ”inre” och ”yttre”.178 Och 
inom makrosociologin tenderar man att se jaget som en relativt 
sentida produkt av sociohistoriska och kulturella krafter som vi 

                                                 
177 Håkanson, K. (2001). Bortom jaget – den blinda fläcken? s. 256. 
178 Se till exempel Goffman, E. (1970 [1967]). Människors möten. 
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alla idag har skyldighet att skapa under skiftande och osäkra 
villkor utan verklig möjlighet till enhet.179 Inom poststruktura-
lismen ifrågasätts jaget ännu mer radikalt. Här nöjer man sig inte 
som i sociologin med att förklara jagets existens som härledd från 
till exempel relationer och sociala strukturer. Istället ifrågasätter 
man konventionella förklaringsgrunder för jaget och pekar mot 
att jaget egentligen aldrig kan sägas etableras ens som mer eller 
mindre tillfällig konstruktion.180 

Vidare kan man fråga sig om inte just samhällsvetenskapliga 
teorier, metoder och undersökningar utgör just ”förhållningssätt” 
och ”vägar att utforska” jaget enskilt och kollektivt på det sätt 
som Håkanson nämner i citatet ovan? Och man kan också fråga 
om inte en stor mängd samhällsvetenskap redan har visat att jaget 
i det starkt individualiserade senmoderna samhället är förknippat 
med ”konflikt, olycka och känslor av brist och tomhet”?181 Inte 
ens när det gäller tanken på att vi genom ”jag-löshet” kan ”reali-
sera” ett positivt alternativ tycks vi stå utan redskap. För om man 
går till den existentiella tanketraditionen så finns där en ganska 
allmänt omfattad idé om att vi kan förverkliga djupare mänskliga 
värden om vi realiserar ett ”vara” bortom jaget i snäv mening.182 
Och slutligen finner vi ”föränderlighet”, ”helhetlighet” och ”vetan-
de som grund” som starka teman inom i tur och ordning marxism, 
systemteori och socialkonstruktionism. Om nu allt det som ut-
märker jagdödstraditionen redan finns inom den etablerade sam-
hällsvetenskapen så är det sammanfattningsvis befogat att undra 
vad man skall ha denna tradition till? Handlar inte användandet 
av förment religiösa traditioner som buddhism, hinduism, sufism 
och kristen mystik om ett återfall i kunskapstraditioner som vi för 
länge sedan passerat och vars huvudsakliga positiva innehåll redan 
finns inkorporerat i vetenskapen? 

                                                 
179 Se till exempel Bauman, Z. (2002 [2001]). Det individualiserade samhället. 
180 Se till exempel Deleuze, G. & Guattari, F. (1985 [1972]). Anti-Oidipus. 
181 Se till exempel Bellah, R. et al. (1996 [1985]). Habits of the Heart. 
182 Se till exempel May, R. (1999 [1983]). Den omätbara människan. 
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Håkanson förnekar nu inte värdet av en hel del av den samhälls-
vetenskap som skissas ovan. I själva verket tar han ofta upp sådana 
tankegångar och använder dem i sina resonemang. Men han hävdar 
ändå att jagdödstraditionen tillför något som tydligt går utöver 
etablerad samhällsvetenskap. Om vi börjar med det som i citatet 
omnämns som ”ifrågasättandet” av jaget, vad vi kan kalla jagdöds-
traditionens ”teori”, så menar han att man inom jagdödstraditionen, 
med en skärpa som inte ligger samhällsvetenskapen efter, analytiskt 
har försökt visa att de föreställningar som ligger till grund för och är 
uppknutna med det särskilda jaget inte håller. Anknutet till detta 
är jagdödstraditionens sammankopplande av jaget som en tillvaro 
av lidande och jag-lösheten som ett realiserande av djupare värden. 
Här lyckas jagdödstraditionen enligt Håkanson med något som den 
etablerade samhällsvetenskapen för det mesta misslyckas med. 
Genom att man hela tiden placerar ifrågasättandet av jaget i ett 
påtagligt och vardagsnära existentiellt sammanhang ökar man också 
chansen att analyserna får verkliga konsekvenser. Om vi sedan går 
över till de ”förhållningssätt” som syftar till insikt om jagets från-
varo, vad vi kan kalla jagdödstraditionens ”praktik”, så finner man 
metoder som, utan att direkt konfrontera bilden av det särskilda 
jaget, syftar till att upplösa föreställningen om detta jag i direkt 
seende och levande. Denna sista aspekt är något som i stort sett 
inte alls finns inom den etablerade samhällsvetenskapen. 
Sammantaget innebär detta att jagdödstraditionen har en ”radikali-
tet” som går utöver samhällsvetenskapen och att såväl vardagsmän-
niskor som vetenskapsmän från Håkansons perspektiv skulle må 
bra av att lyssna mer till denna tradition. 

Jag kommer att återvända till frågan om jagdödstraditionens 
förhållande till vetenskapen mer generellt mot slutet av den här 
texten då jag även går in på problemet med att som intellektuell 
försöka förhålla sig till denna tradition. Men huvuddelen av texten 
syftar till att framställa Håkansons syn på jagdödstraditionen från 
ett tematiskt perspektiv. Jag skall försöka att exemplifiera vad han 
menar med jagdödstraditionens teori och praktik. Och jag skall 
också försöka beskriva vad som kan tänkas vara resultatet av den 
insikt som jagdödstraditionen pekar mot. 
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Jagdödstraditionens ”teori” – determinism och fri vilja som exempel 

Om man går till jagdödstraditionens ”teori” så finner man enligt 
Håkanson bland annat ett kraftfullt ifrågasättande av en mängd 
olika dualismer. Dessa tenderar att presentera tillvaron som klu-
ven. Utifrån dualismer förstår vi tillvaron som antingen på det ena 
eller det andra sättet och även om vi ibland säger att båda sidorna 
är giltiga så slås våra försök att få ihop dem i ett både/och i slut-
ändan alltid omkull av det antingen/eller som utgör dualismernas 
kärna. Enligt jagdödstraditionen är den mest grundläggande dua-
lismen den som framställer verkligheten som kluven i det inre 
subjektiva jaget och den yttre objektiva verkligheten. Med denna 
som grund tar en hel mängd andra dualismer form. Här finner vi 
bland annat den klassiska dualismen mellan kropp och själ men 
också dualismer som determinism och fri vilja, struktur och aktör, 
teori och praktik, förklaring och förståelse, förnuft och känsla och 
så vidare.183 

Fångade av den grundläggande dualismen mellan subjekt och 
objekt, och alla de andra dualismer som förgrenar sig från denna, 
tenderar vi att lida och missförstå vår verklighet på ett sådant sätt 
att lidande hela tiden återskapas i olika former. På sin mest 
grundläggande nivå innebär dualismen mellan subjekt och objekt 
att vi upplever oss avskurna från tillvaron med alienation, anta-
gonism och maktlöshet som följd. Men vägledda av dualismer 
agerar vi också oupphörligen på sätt som innebär olika former av 
missförstånd av vår tillvaro. Om vi å ena sidan till exempel be-
tonar den fria viljan framför determineringen riskerar vi att döma 
människor till ett ansvar som de rimligtvis kanske inte kan ta eller 
att passivt åse när de gör sig själva eller andra illa. Men om vi å 
andra sidan betonar determineringen framför den fria viljan så 
riskerar vi omvänt att låta bli att ge människor det ansvar de 
skulle behöva för att utvecklas eller att aggressivt kämpa för att 
medvetandegöra dem som vi uppfattar som omedvetna.  

                                                 
183 För en övergripande presentation av subjekt/objekt-dualismen se Håkanson, 
K. (1988). Den skapande tomhetens bild. kap. 1; För en utförlig diskussion av 
subjekt/objekt-dualismen se Håkanson, K. (1989). Den förhäxande bilden. 
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På grund av det lidande och den förvirring som dualismerna för 
med sig finner man inom jagdödstraditionen ett flertal försök att 
med argument visa att de är ohållbara som en grund för att förstå 
och förhålla sig till tillvaron. De bör snarare ses som begreppsliga 
konstruktioner med relevans för vissa syften men som ändå blir 
djupt problematiska när de präglar oss på ett mer grundläggande 
plan. Och poängen enligt jagdödstraditionen är nu att dua-
lismerna präglar oss på ett djupare plan än vi vanligtvis förstår 
och att uppgiften att trassla sig ur deras garn kan vara nog så svår. 
Det räcker under inga omständigheter med ren intellektuell 
förståelse för att befrias från dualismer. 

Den dualism som vi skall titta närmare på här är den mellan 
determinism och fri vilja.184 Denna dualism tenderar att å ena sidan 
framställa oss som autonoma fritt väljande jag och å andra sidan 
som bestämda av olika biologiska, psykologiska, kulturella eller 
sociala strukturer bortom jagets kontroll. Dessa alternativ ute-
sluter varandra: Vi kan inte i samma stund hävda att vi är fria och 
bestämda. Dualismen har såväl vardagliga som vetenskapliga kon-
sekvenser. I vardagen visar den sig i hur vi ena stunden antar ett 
moraliserande förhållningssätt medan vi i den andra stunden antar 
ett förklarande dito. Ena stunden tycker vi kanske att den som är 
till exempel utbränd har sig själv att skylla och att man inte borde 
få sjukskriva sig för att man arbetat för mycket medan vi i andra 
stunden tycker att det är ganska förklarligt att människor i ett 
senmodernt samhälle ibland drivs in i en arbetssituation som de 
inte klarar för att sedan kollapsa. Inom vetenskapen visar sig dua-
lismen i olika teoribildningar och förklaringar som antingen för-
söker försvara idén om den fritt väljande individen eller att visa 
hur vi är bestämda av en stor mängd utanförliggande faktorer. 

Går det då inte att lösa upp dualismen? Kan det ändå inte vara 
så att dualismens ena sida i slutändan visar sig mer sann än den 
andra? Ja, det är i alla fall vad många av oss hoppas på. Och här 
tenderar vi att just gruppera oss efter dualismens båda poler: De 

                                                 
184 För en diskussion av dualismen determinism/fri vilja se till exempel Håkan-
son, K. (1999). ”Den sociala (?) determinismen och kampen för en bättre värld.”  
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som ändå i slutändan menar att subjektet med sin fria vilja är det 
fundamentala och de som tänker sig att det är bestämningen 
genom yttre faktorer som utgör grunden. Men enligt Håkanson 
och jagdödstraditionen är en lösning av dualismen på detta sätt 
omöjlig. Om vi i ett sammanhang lyckas hävda den ena sidans 
överhöghet så tenderar den andra sidan att förr eller senare slå 
tillbaka: 

Talar vi om frihet så tycks obönhörligen dess motsats, dvs. någon 
form av (ofta tämligen opreciserad) ofrihet frammanas. Hävdar vi 
att bara ena sidan av begreppsparet svarar mot det sanna och 
”verkliga”, hur det är, får vi svårigheter att acceptera det på grund 
av konsekvenser för andra begreppspar, som vi behandlar som om 
de vore logiskt beroende av det första. Väljer vi att säga att san-
ningen egentligen ligger i föreställningen om vår fullständiga de-
terminering kommer reaktionen nästan ögonblickligen: Då skulle 
det vara omöjligt att tillskriva moraliskt ansvar eller åstadkomma 
önskvärda politiska och sociala förändringar. Slutligen har vi er-
farenheter och upplevelser som vi förstår i termer av dessa be-
greppspar. Vi har erfarenhet av och ”vet” därför vad det är att 
välja som subjekt, vi har upplevt förnedringen av att (vid fel till-
fälle) ha blivit behandlade som objekt (vi känner också fördelarna 
av att ibland bli behandlade som objekt.) Av sådana ”skäl” kan vi 
därför inte acceptera t ex ett synsätt som genom att förneka oss 
som subjekt tycks ”göra oss till enbart objekt”.185 

På det här sättet tenderar vi att springa runt i dualismen mellan 
determinism och fri vilja utan att någonsin komma fram. Om vi å 
ena sidan betonar den fria viljan blir det svårt att förstå varför 
människor så ofta ändå tycks bundna av irrationella och ”onda” 
mönster av olika slag. Om vi å andra sidan hävdar determinismen 
blir det lika svårt att förstå hur mänskligheten någonsin skulle 
kunna ändras på avgörande sätt. 

Kan man då inte hävda att det handlar om både/och, att vi är 
lite fria och lite determinerade på samma gång? Det låter som en 
förnuftig lösning och den har självklart prövats på olika sätt, inte 
minst inom samhällsvetenskapen. Men försöket att lösa proble-
met med både/och tenderar för det allra mesta ändå att bli en 

                                                 
185 Håkanson, K. (2001). Bortom jaget – den blinda fläcken? s. 183. 
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pseudolösning. Håkanson nämner som exempel klassiska sam-
hällsvetenskapliga svar som: ”’vi handlar i relativ frihet inom 
ramen för vissa begränsningar (som kan vara större eller mindre)’, 
’vi måste förstå människan både som subjekt och objekt’, 
’människan förändrar omständigheterna och förändras av omstän-
digheterna’”.186 Problemet är nu att ingen av dessa formuleringar 
egentligen löser dualismen eftersom de snarast måste förstås som 
sammanfattningar av att vi just i grunden ser tillvaron som kluven 
i determinism och fri vilja och att vi inte får ihop klyvnaden. 
Håkanson fortsätter: 

Dessa svar uppfattas uppenbarligen som otillfredsställande. Inte 
märkligt för svaren upprepar väl egentligen bara den konventio-
nella begreppsliga bestämning, som var grunden för formule-
ringen av problemet. Det ursprungliga problemet uppstår ju som 
en följd av en kollision mellan två föreställningar: Å ena sidan 
tron på oss själva som autonoma subjekt, vår commonsense-
mässiga upplevelse av att som jag handla målinriktat, om än delvis 
bestämda av och kringskurna av vissa omständigheter och faktorer 
”bortom vår kontroll”. Å andra sidan den samtidiga tron på teo-
retiska förklaringar som tvärtom tycks framställa denna autonomi 
som skenbar, som en produkt av något ”utanför” oss.187 

Inom jagdödstraditionen försöker man inte att lösa dualismen. 
Man ser den som en föreställning utan självständig verklighet och 
försöker med olika argument att visa det. Låt oss börja med 
determinerande sociala strukturer. Dessa upplever vi som sociala 
mönster som på olika sätt ger oss en väg eller hindrar oss i våra 
liv. Men om man börjar med att fråga sig vad dessa sociala struk-
turer är så måste man först konstatera att de utgörs av människor 
som tänker, känner, upplever och handlar precis som vi själva. 
Om strukturerna går vår väg innebär det ofta inget mer än att det 
finns en mängd andra människor som tycks tänka, känna, uppleva 
och handla ungefär som vi själva och om strukturerna går emot 
oss innebär det ofta inget mer än motsatsen. En variant av detta 
är att ett visst sätt att tänka och handla uppfattas som ett positivt 

                                                 
186 Se till exempel Giddens, A. (2001 [1984]). The Constitution of Society. 
187 Håkanson, K. (2001). Bortom jaget – den blinda fläcken? s. 15. 
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strukturellt villkor när vi själva får utöva det men som kraftigt 
negativt när vi utsätts för det, som till exempel olika former av 
auktoritet. Om något determinerar något annat så underförstår 
det att det som determinerar i någon mening är yttre till det som 
determineras. När vi håller i minnet att sociala strukturer utgörs 
av andra människor som oss själva börjar begreppet determinering 
tappa lite av sin mening. De sociala strukturerna utgör då inte 
längre något yttre artskilt annat som bestämmer mig. 

Denna tankefigur kan uppfattas som trivial även om jag tror att 
den är underskattad. Men inom jagdödstraditionen stannar man 
inte vid den. För på en fördjupad nivå tycker man sig till och med 
kunna hävda att de determinerande sociala strukturer vi möter 
faktiskt redan är oss själva: 

Det första steget mot en förändring kan komma med aningen att 
”jag” i grunden verkligen inte är skild från allt detta som jag 
reagerar mot. Vi kan formulera det i diskurstermer som att det 
gäller att inte stanna vid tanken om mig själv (eller andra) som 
resultat av social, kulturell eller diskursiv prägling, utan att 
verkligen (in)se att ”jag”, vad eller ”vem” det nu må vara, vilken 
”min” position än är i helheten, faktiskt inte är skild från den 
dominerande diskursen (ett återkommande mönster) eller de 
korsande diskurserna. Detta ”’jag själv’ /me/ rör sig i strömmen av 
girighet, strömmen av själviskhet, i strömmen av fruktan, oro 
osv., vilket är detsamma som du i strömmen… Det är den ström i 
vilken vi lever, den ström i vilken vi alla är fångade.” Diskursen 
framträder i och genom mig, de linjer som korsas samlas i ”mig” 
som knutpunkt – men just för att de är mer allmänna ”återfinns” 
de förstås inte bara i mig. Vem jag än är, är jag därför alltid 
varken offer eller förövare och både offer och förövare.188 

Förstådda på ett sätt ter sig sociala strukturer självklart som yttre 
och determinerande. Om vi pratar om dessa strukturer i termer 
av vissa resurser, livsstilar, beteendemönster och så vidare så är 
det uppenbart att grupper av människor skiljer sig åt på olika sätt. 
Men enligt jagdödstraditionen upphävs denna olikhet om vi kom-
mer till den existentiella nivån. När vi ser de sociala strukturerna i 
termer av exempelvis girighet, själviskhet, fruktan, oro och så 

                                                 
188 Ibid., s. 25. Citat från Krishnamurti, J. (1980). Truth and Actuality. 
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vidare är de inte längre yttre och bestämmande, de är redan oss 
själva. Här spelar det ingen roll om girigheten gäller den före-
tagsledare som samlar pengar eller den professor som samlar 
kunskap. På girighetens nivå är vi samma. Om man helt kan om-
fatta denna tolkning förlorar begreppet determinering sin mening. 
Det finns inga yttre sociala strukturer som bestämmer mig. Jag är 
redan strukturerna och strukturerna är redan mig. Att de sedan 
framstår som yttre och determinerande är en annan fråga som jag 
återkommer till strax. 

Om vi går vidare till det fritt väljande jaget så ifrågasätter jag-
dödstraditionen detta från det andra hållet. Håkanson igen: 

Hur fri är, närmare besedd, ”vår” vilja, hur fria ”våra” val? 
Om vi lyssnade till vad vi själva ofta säger, skulle vi inte finna 

att vi ständigt frånkänner oss själva den fria vilja, som vi sedan 
envist försvarar? Pekar vi inte oupphörligen ut att vad vi är och 
blir bestäms av en samhällelig, kulturell totalitet, av dominerande 
diskurser, av bestämda sammanvävda sociala praktiker? Säger vi 
inte att vi från första början formas av vår genetik, vår biologi, vår 
uppfostran, vår socialisering? Säger vi inte ibland att allt, inklusive 
våra protester, våra reaktioner, motreaktioner är formade på detta 
sätt? 

Se totaliteten av Din prägling, föreslår Krishnamurti. Se dig som 
helt determinerad, som om alla dina handlingar vore bestämda 
”på annat håll”, föreslår Ramesh Balsekar. 

Men vi kan ju inte bejaka fullständig determinism! Om jag 
skulle tänka så där, så skulle jag ju inte göra något mer, inte stiga 
upp på morgonen, inte gå till jobbet, deklarera! Att tänka så där 
betyder slutet på allt ansvarstagande, allt det arbete som ropar på 
att utföras för att mildra lidandet, förbättra mänsklighetens 
lott!189 

Hur fria är egentligen våra förment fria val? När vi tittar i 
backspegeln är det förvånande hur mycket av det som vi sagt och 
gjort i våra liv som vi tycker att vi kan förklara. Det som i stunden 
kan te sig som ett fritt val kan i retrospekt ofta snarare te sig som 
determinerat. I ljuset av detta kan man fråga sig hur stor del av 
det som vi idag uppfattar som fri vilja egentligen kanske kan ses 
som en viss form av tolkning av det som sker. Vi kanske uppfattar 
                                                 
189 Ibid., s. 190-191. 
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oss som fritt väljande mer för att vi tror att vi är det än för att vi 
faktiskt är det. I det här ljuset förlorar begreppet fri vilja åtmins-
tone lite av sin mening. 

Men inom jagdödstraditionen nöjer man sig inte med att hävda 
att vissa eller kanske till och med många av våra fria val egent-
ligen inte är så fria. Här går man hela vägen och ifrågasätter den 
fria viljan fullt ut. Man formulerar det som att den fria viljan 
snarast är ett sätt att missförstå de präglingar som kommer till ut-
tryck genom oss. Med referens till jagdödstraditionen formulerar 
Håkanson detta såhär: ”Ett […] sätt är att tala om [jaget] som en 
anhopning, ett ’kluster’ av särskilda och särskiljande präglingar, 
som kommer till uttryck i sådana formuleringar som ’jag är’, ’jag 
vill’, ’jag tycker’. Alla dessa uttryck tycks referera till ett något, ett 
särskilt centrum, som är jag. Samtidigt kan det vara svårt att finna 
detta ’enhetliga’ jag.”190 Utifrån jagdödstraditionen kan man alltså 
inte säga att det faktum att jag känner och utövar min ”fria vilja” 
är ett bevis för att den finns. Den är snarare ett sätt att förstå de 
präglingar som tenderar att ha övertaget i en viss situation. 
Genom att vi talar om dessa präglingar som vår fria vilja så skapar 
vi också oss själva i ljuset av hur denna ”fria vilja” konfigurerar sig 
hos just oss just nu. 

Men utan någon genuin fri vilja vad blir det då av vår möjlighet 
att ta ansvar? Och hur kan vi i sådana fall reflektera över och 
förändra sociala förhållanden? När det gäller dessa saker är det 
möjligt att ställa en del besvärande frågor. Är det verkligen så att 
vårt ansvarstagande egentligen faller tillbaka på ett subjekt som 
med sin fria vilja väljer att ta ansvar? I viss mening är det förstås 
så eftersom vi upplever det så, men leder denna form av ansvars-
tagande till något genuint ansvar? Problemet med den fria viljan 
som ansvarets grund är att den tenderar att ge upphov till en 
mängd motreaktioner. Å ena sidan vill vi ta ansvar ibland men å 
andra sidan känner vi oss lika ofta tvingade att ta ansvar. Vi låter 
en starkare del av vår vilja ta ansvar medan en svagare kanske inte 
vill. Och förr eller senare revolterar vi mot det viljemässiga 
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ansvaret genom att strunta i det för att istället göra som vi själva 
vill, det vill säga ge uttryck för en annan vilja. Vi förhåller oss 
också gärna dubbelt till ansvaret utifrån dualismen fri vilja och 
determinism på så vis att vi inte sällan tycker att andra borde ta 
ett större ansvar än de gör medan vi själva förklarar vår egen brist 
på ansvar med hänvisning till omständigheter. 

Inom jagdödstraditionen undrar man också om den fria viljan 
verkligen är det som åstadkommer genuina förändringar. För om 
det är så att denna i grunden handlar om ett betingat mönster så 
leder den knappast till förändringar utan snarare bara till gradvisa 
modifikationer av det som redan är:  

Som just re-aktion förlänger tänkandet och därmed handlandet 
det gamla. Det förment ”nya” är inte ”nytt” utan en modifierad 
projicering av det gamla. På ett psykologiskt plan är det knappast 
svårt att förstå: När vi ibland uppfattar vissa revolter som 
”puerila” kan det vara därför att vi i den förmenta ”frigjordheten” 
ser en extrem bundenhet till det man säger sig fri från. Inte sällan 
handlar det då om att forma en identitet och en livsstil vars 
huvudsakliga mening är att vara ”motsatt”. 

Som Krishnamurti ser det är detta inget mindre delfenomen, 
som t ex när barn eller ungdomar ibland ”reagerar” mot 
”vuxenvärlden” på det sätt som nämnts. Nej, han menar att 
grundmönstret med bunden re-aktion är karakteristiskt för 
mänsklighetens befrielseförsök över hela historien. Oupphörligen 
utvecklas befrielseprogram, som till och med under själva 
genomförandet, etablerar nya former av fångenskap, ny ofrihet.191 

Vad ser vi om vi betraktar de förändringar utifrån fri vilja som vi 
har genomfört i våra egna liv eller de som vi kan se historiskt på 
ett kollektivt plan? Man kan undra om vi i de flesta fall har 
åstadkommit några genuina förändringar. Vi kan till exempel för-
ändra våra liv genom att byta arbete, flytta, skilja oss och så 
vidare. Men ändå tycks de grundläggande mönster som vi vill 
befria oss ifrån uppstå igen och igen. Och om vi tittar på de 
revolutioner som genomförts på ett kollektivt plan så verkar de i 
grunden till stor del handla om ett skifte mellan vilken specifik 
grupp som har makten. 

                                                 
191 Ibid., s. 18. 
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Var står vi nu? Enligt Håkansons läsning av jagdödstraditionen 
kan vi varken lita på begreppet determinism eller begreppet fri 
vilja. Det finns ingen determinism i betydelsen något som vi kan 
beskriva som absolut utanförliggande som bestämmer över oss. 
Men inte heller finns det någon fri vilja i betydelsen en individuell 
eller kollektivt samordnad kraft som kan åstadkomma föränd-
ringar i situationer där vi känner oss bundna eller fångade. Man 
kan kanske uttrycka det som att den fria viljan redan finns i 
determineringen och determineringen i den fria viljan på ett sätt 
som gör begreppsparet instabilt och opålitligt. Vad finns då kvar? 
Håkanson igen: 

Antag att vi missförstått vad vi själva är, vad som är grunden för 
upplevelser av frihet och ofrihet, för goda och onda handlingar, 
för förmåga eller oförmåga att förstå andra och möta dem med 
medkänsla. Antag att grundproblemet är just vår tro att vi som 
subjekt i grunden är skilda från allt och andra, en tro som 
framträder som identifikationen med ett förment särskilt, fixerat 
och autonomt jag med sin alldeles fria vilja. Antag att denna tro 
mönstrar hela tillvaron i namn av särskiljande. Antag vidare att 
andra sidan av det som framträder som den individuella eller 
kollektiva grunden för förtryck, maktutövande osv. är den brist, 
den maktlöshet, den isolering, den känsla av relativ utestängdhet, 
som är del av denna identifikation med bilden av vår särskildhet, 
vårt särskilda jag, bilden av mig som ”här inne”, skild från det och 
”de andra” därute. Antag att det är en grundläggande diskurs, som 
formar, ”socialt konstruerar” en viss typ av värld. Antag att ”vi” 
faktiskt är ”mer” än denna diskurs och därför har möjlighet att 
träda ut ur den. Antag med andra ord att många av de beskriv-
ningar av fenomen, som vi nu tar för oförytterliga sidor av verklig-
heten, kunde beskrivas och därmed förstås på andra sätt.192 

Enligt jagdödstraditionen avslöjar sig dualismen mellan determi-
nism och fri vilja tillslut som ett pågående mönstrande. Det 
handlar om ett mönstrande av särskiljande som vi kan sägas fastna 
i och som får som konsekvens att vi å ena sidan upplever oss vara 
särskilda fritt väljande jag och å andra sidan att det finns en yttre 
determinerande omgivning. Men på en djupare nivå finns varken 
det fria jaget eller det som determinerar som åtskilda saker. Det 
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som vi upplevelsemässigt möter som utanförliggande strukturer är 
på en grundnivå de känslor av brist, maktlöshet, isolering och 
utestängdhet som ofrånkomligen hänger samman med att det fritt 
väljande jaget skiljer ut sig.193 Vi tar del av ett särskiljande 
mönstrande och får då dess båda sidor så att säga. Vi får det fritt 
väljande jag som vi ofta tror att vi vill ha och behöver men vi får 
också de bortträngningar som ett sådant jag med nödvändighet 
måste bygga på för att finnas, bland annat i termer av yttre sociala 
strukturer som tycks bestämma oss. Genom att i särskiljande 
bortse från vissa av de saker som vi är, ser vi till att det som vi 
bortser från kommer att hindra oss på en annan nivå. Våra jag 
byggs på en form av avvisande och vi blir därför avvisade. 

Vad kan man då göra? Enligt Håkanson och jagdödstraditionen 
finns det på sätt och vis inte så mycket man kan göra. Man kan i 
alla fall inte ”välja” att göra något i konventionell mening. Men 
man kan i alla fall försöka se mönstret så klart man kan, utforska 
det i ens liv, och plötsligt kan det släppa: 

Se ”oss” som helt determinerade: En väg att på illusionens villkor 
upphäva illusionen. Se ”oss” som helt fria, ansvariga för allt: En 
väg att på illusionens villkor upphäva illusionen. 

Att ”genomskåda” bilden. Att se sig så fullständigt bestämd att 
ingenting särskilt finns kvar att bestämma. Att se allting, ont som 
gott, som i fullständig samklang med ”min” vilja, att ”min” vilja 
förlorar sin mening. Att återfinna sig själv i fullständig frihet bor-
tom frihet och determinism. Att i det ljuset återfinna sig själv som 
personlig form, som jag, spelande spelet om frihet och deter-
minism.194 

Om vi genomskådar dualismen determinism och fri vilja så 
innebär det enligt jagdödstraditionen inte att vi slutar att agera. 
Det som är vårt problem är att hela vår idé om att handla är så 
uppknuten med idén om fri vilja att vi inte kan se hur vi skulle 
kunna handla på något annat sätt. Men från jagdödstraditionens 

                                                 
193 Var man sedan skall ”placera” dessa ”känslor” när man inte längre har vare sig 
ett jag eller strukturer är en annan fråga som jag inte kan gå in på här. Möjligtvis 
får detta svar i avsnittet om jag-löshetens konsekvenser. 
194 Håkanson, K. (2001). Bortom jaget – den blinda fläcken? s. 192. 
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perspektiv innebär inte ett genomskådande av dualismen att vi 
blir reducerade till nickedockor. För att vara bortom deter-
minism och fri vilja innebär att vara bortom både frihet och 
begränsning. Det positiva med detta är att handlandet nu får en 
ny grund. Vi handlar inte utifrån mönstret av särskiljande utan 
från det som är och genom att djupt känna med det som är. 
Grunden för handlandet är plötsligt bortom fri vilja och bestäm-
ning i medkänsla. 

Hur originellt är nu jagdödstraditionens sätt att på teoretisk 
väg lösa upp dualismer som till exempel den mellan determi-
nism och fri vilja? En stor del av samhällsvetenskapen tenderar, 
som jag har varit inne på, att prestera kompromisslösningar som 
inte är lösningar alls. Däremot finns här en likhet mellan jag-
dödstraditionen och flera stora poststrukturella tänkare.195 Det 
är omöjligt att gå in i en längre diskussion kring detta här men 
den stora skillnaden tycks ändå vara att jagdödstraditionen inte 
sällan är lika teoretiskt sofistikerad som poststrukturalismen 
men att den samtidigt lyckas behålla ett mycket starkare exis-
tentiellt fokus. 

Jagdödstraditionens praktik – jagberättelsen                            
och förkroppsligandet som exempel 

Det teoretiska elementet i jagdödstraditionen har sin plats. Man 
kan komma någonstans med att ifrågasätta, argumentera och 
resonera. Men för att det teoretiska elementet skall få någon mer 
avgörande betydelse krävs det något mer. Det är exempelvis helt 
möjligt att ifrågasätta dualismen mellan determinism och fri vilja 
till döddagar utan att det får några större konsekvenser för hur 
man lever. Det som gör ifrågasättandet riktigt intressant är om 
det i slutändan leder till levd insikt och här utgör teoretiserandet 
                                                 
195 Här kan man exempelvis nämna Derridas ”dekonstruktion” (se till exempel 
Derrida, J. [1981]. Positions) eller Deleuze och Guattaris ”rhizom” (se Deleuze, 
G. & Guattari, F. [1988]. A Thousand Plateaus) som båda handlar om mer 
radikala sätt att upplösa dualismer och som har klara likheter med tankefiguren 
hos jagdödstraditionen ovan. 
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givetvis ingen garanti. Ifrågasättandet kan luckra upp hårt hållna 
föreställningar och på så vis öppna för insikt men när insikten väl 
kommer är den alltid något ”mer” och ”djupare” än ifrågasät-
tandet. 

Även om Håkanson ser ett stort värde i jagdödstraditionens 
teori, där det också finns tydliga paralleller till vissa former av 
samhälls- och beteendevetenskap, så är det kanske inte så 
förvånande att han till syvende och sist tycks betrakta traditionens 
teori som underordnad dess praktik. Som vi har sett talar han om 
denna i termer av förhållningssätt eller undersökningsmetoder 
som syftar till den insikt i jag-löshet som vi har börjat titta på i 
det föregående avsnittet. Praktiken kan hjälpa oss att inse att jaget 
är en kraftfull illusion men som ändå i stunder eller mer per-
manent kan upphävas. När man talar om jagdödstraditionens 
praktik är det lämpligt att skilja mellan två nivåer. Man kan dels 
tala om praktiker som är mer riktade vilket innebär att man gör 
något specifikt. Det kan exempelvis handla om att man utför en 
visualiseringsövning eller att man rör kroppen enligt ett särskilt 
mönster. Men praktik på en andra och djupare nivå har ingen 
särskild riktning och innebär inte att man gör något alls i kon-
ventionell mening. Här handlar det inte om en mängd olika 
praktiker utan egentligen bara om en enda sak: En form av upp-
märksamhet eller radikal självobservation (som inte utesluter det 
man möter) som snarare måste förstås i termer av vara än av göra. 
I denna uppmärksamhet bryr man sig initialt inte om att teore-
tiskt försöka upphäva klyvnaden mellan det subjektiva jaget och 
den objektiva verkligheten. Här stannar man snarare uppmärk-
samt med de upplevelser man har och låter dem avslöja sig, vilket 
i slutändan leder till den jag-löshet som man teoretiskt pekar mot 
inom jag-dödstraditionen. Jag skall i det följande titta närmare på 
hur denna uppmärksamhet kan gestalta sig i förhållande till två 
fenomen: jagberättelsen och förkroppsligandet.196 
                                                 
196 För en diskussion av jagberättelsen i relation till ett psykoanalytiskt 
sammanhang se Håkanson, K. (1993). ”Jagberättelse, skuld och försoning.”; För 
en diskussion om förkroppsligandet se Håkanson, K. (2002). ”Den blinda 
fläcken: Medvetande, kropp eller materia?” 
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När Håkanson talar om hur jagdödstraditionen ser på upp-
märksamhet i relation till jagberättelsen innebär det att man 
initialt accepterar att vi alla tycker oss ha och vara solida och från 
varandra åtskilda jag. Man accepterar också att vi ägnar ganska 
mycket tid och energi åt att berätta för oss själva och andra vilka 
dessa jag är och vad de är med om. Det kan handla om konven-
tionellt sett såväl positiva som negativa saker. Som ett exempel på 
något positivt kan det handla om något vi tycker att vi har lyckats 
med och som vi sedan knyter till vår jagbild. Om vi till exempel 
gjorde en bra presentation på jobbet så ger vi de sidor hos oss 
själva som vi menar ligger bakom att vi kan göra bra presenta-
tioner näring. Som ett exempel på något negativt kan det handla 
om en negativ samspelssituation som vi knyter till såväl vår egen 
jagbild som till bilden av den andre. Om vi till exempel har haft 
ett gräl så förklarar vi det inte sällan med att vi själva och den 
andre har vissa sidor, är på vissa sätt, som gör det svårt att komma 
överens. 

De flesta av oss tycker nog att de positiva berättelserna är 
oproblematiska. Men när det gäller de negativa berättelserna så 
tänker vi oss ofta att vi berättar dem i syfte att må bättre. Vi 
kanske berättar en negativ berättelse för att få bekräftelse från 
någon annan att vi blivit illa behandlade eller för att få hjälp med 
att betrakta en situation på ett nytt sätt. Från jagdödstraditionens 
perspektiv är dock de negativa och positiva berättelserna i grun-
den uttryck för samma sak. Om vi börjar uppmärksamma våra 
självberättelser så kan vi se att det inte finns något solitt jag som 
existerar före berättelserna. Det är snarare så att vi skapar oss 
själva som solida jag genom våra berättelser. Det är dock vanligt-
vis i relation till de negativa berättelserna som vi först börjar få 
syn på detta: 

[B]erättelsens identitetsskapande understryks av de ickedualistiska 
praktikerna. Medvetenheten om att det handlar just om berät-
telser får till följd att de icke-dualistiska praktikerna i många 
sammanhang inte fäster något större avseende vid det som berät-
taren finner viktigt, dvs. berättelsens innehåll, det den antas refere-
ra till. Man lyssnar till den som presenterar sitt problem, men 
fäster sig inte vid de ”orsaker” som berättaren anger som skäl till 
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sina problem. Som det grundläggande problemet ses då i stället 
själva upptagenheten med och fångenskapen i berättelsen. 

För vad presenterar berättelsen? Ofta en jagbild, som berättaren 
identifierat sig med. Eller rättare kanske: Här uppträder en cirkel, 
där berättelsen etablerar en jagbild, som sedan klyver sig i ”det 
som hänt mig” och det ”mig” som detta hänt.197 

För att vi skall kunna få syn på hur vi snarare etablerar jaget i våra 
berättelser än berättar om ett jag som föregår dessa krävs det en 
mer subtil uppmärksamhet än vi är vana vid. Vi är självfallet på 
någon nivå uppmärksamma när vi berättar våra berättelser om oss 
själva. Men denna uppmärksamhet tenderar att karaktäriseras av 
ett gripande efter innehållet i berättelsen. Det är detta gripande 
som gör att vi i vårt elände söker bekräftelse hos andra eller att vi 
söker lösningar i termer av det innehåll som berättelsen pekar 
mot. Den uppmärksamhet som man pekar mot inom jagdöds-
traditionen är mycket mer öppen och ”icke-gripande” än så. Det 
handlar inte om att man avvisar berättelsen, men inte heller om 
att man bekräftar den på dess egna villkor: 

Om man berättar om sitt problematiska liv för en person som 
”ser” på det sätt som möjliggörs av det ”alternativa perspektivet 
(ett icke-jagiskt perspektiv) kan man förvänta sig en öppenhet för 
själva det faktum att man lider och ett initialt lyssnande till den 
beskrivning man ger av problemet. Man kan också räkna med 
medkänsla. Däremot kan man inte förvänta sig det slags sympati, 
som innebär ett ögonblickligt bejakande av ens bild av situationen 
eller av berättelsen om ens lidandes ”orsaker” och ”skäl”. Om man 
frivilligt vänt sig till personen för att få råd och hjälp, kan man 
komma att mötas av förslaget att rikta uppmärksamheten mot 
själva sitt berättande, i stället för att uppehålla sig vid de förhål-
landen som berättelsen refererar till. Man uppmanas kanske un-
dersöka vem berättaren är: Kan man t ex, om man närmare grans-
kar det som föregår, vara säker på att berättaren verkligen är skild 
från berättelsen? 

Det grundläggande problemet sett i ”det perspektivet” är själva 
upptagenheten av jag- eller självberättelser. Så länge den upp-
tagenheten är kvar, menar man, kan vi kanske tillfälligt vinna till-
fredsställelse, men vi kommer snart att fångas av nya likartade 
problem, nya eller gamla former av otillfredsställelse, lidande, 
konflikt. Med identifikationen med (bilden av) det särskilda jaget 

                                                 
197 Håkanson, K. (2001). Bortom jaget – den blinda fläcken? s. 140-141. 
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följer med nödvändighet otillfredsställelse: Sett i det särskilda och 
särskiljande jagets perspektiv är nästan aldrig omständigheterna 
tillräckligt bra.198 

Tanken inom jagdödstraditionen är nu inte att man skall gå i 
”terapi” hos en person som ser jagberättelser på det här sättet. En 
person som tillfälligt eller permanent kan se jagberättelser på det 
här sättet är en person som är jag-lös och som genom sin upp-
märksamhet, sitt lyssnande, uppmuntrar till jag-lös uppmärksam-
het hos den andre. Den praktiska uppmärksamhet som man kan 
vinna för egen del i förhållande till både sig själv och andra är den 
man får: Det handlar om en uppmärksamhet karaktäriserad av 
öppenhet och medkänsla men inget särskilt gripande eller fast-
hållande vid innehållet, om än kanske någon form av erkännande. 

Ett sådant ihållande uppmärksamt lyssnande får till slut flera 
konsekvenser. Man kan börja att se att andra som man dömer inte 
är så annorlunda än man själv. Man kan se att själberättelserna 
genereras från en kärna av begär, avund, girighet, tomhet, re-
vanschlusta, känslor av underlägsenhet eller överlägsenhet, öns-
kan att bli särskilt gillad, rädsla att inte duga, behov att de-
monstrera att man är förmer och duktigare än andra och så 
vidare. Man börjar helt enkelt se att man på ett intimt plan delar 
alla mänsklighetens problem men att man döljer detta genom att 
skapa en särskild självberättelse som cirkulerar kring och tar sin 
utgångspunkt utifrån dessa. Man ser en malande strävan efter att 
bli något, att bli ett jag. Och tillslut börjar också denna tendens 
att luckras upp. De skapande självberättelserna börjar tappa sin 
kraft och sakta blekna bort.  

Här tappar man nu mer permanent eller tillfälligt behovet av 
att vara en någon vilket inte innebär att man utplånas. Det upp-
träder istället något som man skulle kunna kalla ett icke-jagiskt 
”tillstånd”. Detta kan beskrivas som en uppmärksam närvaro där 
saker kommer och går på ett luftigt och flytande sätt. Tillståndet 
innebär inte att man slutar vara en person med en personlighet 
och vissa preferenser men dessa uppstår från en annan grund än 

                                                 
198 Ibid., s. 141. 
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tidigare. Om jag tycker om vissa saker som vissa färger och for-
mer, vissa människor och annat som finns i mitt liv, kommer jag 
fortfarande att njuta av dem och söka dem. Men jag kommer inte 
att drabbas av jagets karaktäristiska tendens att gripa och hålla 
fast om de plötsligt tas ifrån mig eller inte finns där. 

Här kan man nu fråga sig hur detta skiljer sig från sådant som 
redan pekas ut i olika akademiska sammanhang. Om vi går till 
den inriktning som kallas för diskurspsykologi så handlar den 
kanske till den allra största delen om att uppmärksamma hur vi 
skapar våra jag och våra olika identiteter i vårt tal om oss själva. 
Här finns en stark medvetenhet om att identitet är något som 
skapas och att det främst sker inte med utgångspunkt från vad 
som sägs utan hur något sägs. Problemet med diskurspsykologin i 
relation till jagdödstraditionen är nog snarast att den tenderar att 
bli för vetenskaplig i traditionell mening. Här analyserar man i 
stor empirisk detalj utsagor i jakt på de mekanismer som förklarar 
identitetskonstruktionen. Men i denna analys tenderar man att 
vara neutralt observerande och att inrikta sig på andras konstruk-
tioner snarare än ens egna. Visst är det sannolikt att en diskurs-
psykologisk forskare i viss utsträckning vänder de egna insikterna 
mot sig själv och visst är det så att man också för det mesta bygger 
in en kritik mot den egna forskningsansatsen under begreppet 
reflexivitet. Men vad diskurspykologin saknar från jagdödstradi-
tionens perspektiv är kanske framförallt medkänsla som bland an-
nat innebär en inriktning mot att befria från lidande.199 

Man kan också undra om jagdödstraditionens uppmärksamma 
förhållningssätt skiljer sig särskilt radikalt från en mängd terapi-
former som just uppmanar till ett öppet lyssnande på själv-
berättelser. Här tror jag gränsen är svårare att dra. I det kapitel av 
Håkanson som jag har använt mig av i det ovan-stående menar 

                                                 
199 Se till exempel Potter, J. (2000 [1996]). Representing Reality. Jag misstänker 
också att man inom diskurspsykologin skulle vara ganska skeptisk till den jag-
löshet som man talar om inom jagdödstraditionen. I själva verket skulle man nog 
betrakta den som ännu en identifikation, vilket den i och för sig nog också kan 
bli. Men om man inte på något sätt erkänner möjligheten av jag-löshet är risken 
stor att den uteblir som ett mer permanent realiserande. 
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han att det inte finns någon absolut motsättning mellan det man 
gör i terapeutiska sammanhang och det som förespråkas av 
jagdödstraditionen.200 Samtidigt antyds det att det ändå kan 
finnas problem i så måtto att många terapiformer har en tendens 
att arbeta mer med minnen än det som sker här och nu samt att 
terapin förstås är starkt beroende av terapeutens egen jag-löshet 
medan man inom jagdödstraditionen mer betonar det hela som 
en kunskapsväg som ”man själv” ansvarar för.201 

I Håkansons diskussion av hur jagdödstraditionens uppmärk-
samhetspraktik ser ut i relation till förkroppsligandet så är han 
noga med att påpeka att en del jagdödsorienterade traditioner 
med viss rätt har setts om kroppsförnekande. Jagdödstraditionen 
är ju förknippad med ”andlighet” och det andliga har i sin tur 
ofta setts som såväl kropps- som världsförnekande. Men som 
Håkanson ser det är den här bilden alldeles för förenklad. I själva 
verket tar man inom jagdödstraditionen ofta hänsyn till kroppen 
men man problematiserar samtidigt det kroppsliga på ett sätt 
som kan tolkas som kroppsförnekande: 

För många av dem som ifrågasätter särskildheten är det av-
görande säridentifikationen, upphöjandet av den tillfälliga eller 
återkommande bilden av mig till något mer eller mindre abso-
lut. Om den identifikationen gäller kroppen (”min” kropp) och 
kroppsliga yttringar eller känslor, tankar, idéer, ideal, föreställ-
ningar, självbilder, ideologier, minnen, en viss historia upp-
fattad som ”min” osv. spelar mindre roll. Så länge identifika-
tionen innebär ett fasthakande, ett avgränsande av ett separat 
jag, ett etablerande av en illusorisk stabil identitet på dessa före-
teelsers grund, är identifikationen problema-tisk. Den ”hyposta-
serar” det tillfälliga. Det betyder att det ”livsflöde”, som bland 

                                                 
200 Håkanson, K. (2001). Bortom jaget – den blinda fläcken? s. 147-148. 
201 Det är intressant att notera att den kognitiva beteendeterapin under senare år 
har inkorporerat en hela del av de tankar om uppmärksamhet som jagdödstra-
ditionen förvaltar under begrepp som “mindfulness” och liknande. Här tycks 
man också ibland peka mot om inte ett jag-löst tillstånd så åtminstone ett 
betydligt mindre jag-fixerat tillstånd som mål för terapin. Se till exempel Hayes, 
S. C. & Smith, S. (2005). Get Out of Your Mind and Into Your Life. 
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mycket annat tar sensuell och kroppslig form, styckas upp i ”delar” 
som fixeras, fattas som ”ting”.202 

Inom jagdödstraditionen pekar man nu mot den praktiska möjlig-
heten att uppmärksamma kroppen på samma sätt som man upp-
märksammar jagberättelsen, det vill säga utan att fokusera på dess 
innehåll. Här påstår man inledningsvis att vi ofta tror att vi förstår 
vad kroppen är, ungefär som vi ofta tycker oss ha en någotsånär 
rättvisande bild av vad vi själva är, men att kroppen kan börja te 
sig som något ganska annorlunda om vi börjar utforska den i 
direkt uppmärksamhet. Det handlar om att uppmärksamma 
kroppen som den upplevelse som kommer och går utan att 
namnge eller värdera denna: 

Att ”bli bekant med” sin kropp är då inte riktigt detsamma som 
att bekräfta en viss bild av kroppen. Tvärtom kan det innebära 
upptäckten att den kännedom man trodde sig ha om sin kropp, 
det man tagit för sin kropp, kanske mindre är kropp än tanke, en 
idé om kroppen. Man kan som det heter här ovan ”komma att 
upptäcka att det du kallar din kropp, dina sinnen och ditt 
medvetande bara är idéer som du hyser utan att veta vad de är. 
[…]” Denna idé om vår kropp är inte alltigenom osann – det är ju 
den bild som faktiskt framträder för oss i vårt vardagsliv. Men den 
är missvisande då den ger en begränsad och statisk bild av 
kroppen och döljer den grund ur och i vilken kroppen framträder 
som kropp.203 

Om man skall förstå den praktiska uppmärksamhet som jagdöds-
traditionen pekar mot är det alltså avgörande att man inte 
uppfattar den som tanke eller medvetande i motsättning till det vi 
kallar kropp. Den uppmärksamhet som man vill försöka väcka är 
en uppmärksamhet som så att säga behandlar konventionellt 
tankeorienterat medvetande och kropp lika. Underförstått ligger 
här också att det är tanken, i form av den snävare jagberättelsen, 
som skapar jaget. Inte sällan menar man att det är just pendlingen 
mellan tron på att vi är särskilda jag och särskilda kroppar som 
sammantaget konstituerar jagets särskildhet. Och praktiserandet 
                                                 
202 Håkanson, K. (2001). Bortom jaget – den blinda fläcken? s. 197. 
203 Ibid., s. 198. Citat från Klein, J. (1986). Ease of Being. 
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av uppmärksamhet syftar till att se igenom båda sidorna av denna 
pendling. 

Hur skall man förstå resultatet av det uppmärksamma ut-
forskandet av kroppen? Ett sätt är att förstå det som att det istäl-
let för kroppen som särskilt ting väcks ett djupare förkropps-
ligande ur vilket den mer konventionella objektiva kroppen upp-
står: 

Man skulle […] kunna säga att det betyder att man återfinner sig 
själv som en annan slags kropp än den man från början trodde sig 
”ha” eller ”bebo”. Man återfinner kanske till sist sig själv som 
något mycket större än den objekt-kropp som vi konventionellt 
fattar som ”kroppen”. Detta större utesluter däremot inte de 
fenomen som normalt förknippas med kroppen. Man skulle 
kanske kunna säga att det ”rymmer” vad som kunde beskrivas som 
ett mer flytande, ständigt pågående förkroppsligande.204 

Utifrån Håkansons diskussion av jagdödstraditionens sätt att se på 
kroppen finns det både en slags möjlighet och ett slags hinder i att 
förstå kroppen som ett djupare förkroppsligande. När man inser 
och upplever kroppen som ett förkroppsligande uppträder kroppen 
med en vitalitet och lätthet som saknas när man sitter fast i en 
föreställning om den objektiva kroppen. Det kan på sätt och vis 
jämföras med skillnaden mellan att inse och uppleva sig själv som 
en berättelse om ett jag snarare än som detta jag. Men förkropps-
ligandet kan både ses som en beskrivning av hur kroppen ter sig i 
den jag-löshet som jagdödstraditionen pekar mot och som en 
påbörjad men ofullständig insikt i denna jag-löshet. För det tycks 
vara möjligt att fatta kroppen som ett förkroppsligande utan att 
den särskilda jagupplevelsen helt släpper sitt grepp. Och det leder 
till att den problematiska självförståelse som både upprättar kropp 
och jag som särskilda återvänder. Man kan alltså här fastna i att 
man evigt måste återupptäcka och sedan förlora ett djupare 
förkroppsligande. Som man framställer det inom jagdödstraditio-
nen så innebär en riktigt genomgripande insikt i kroppen att den 
förvandlas eller att den upphör att uppfattas som ett problem. Och 

                                                 
204 Ibid., s. 199. 
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i slutändan så är det ändå den större grund som inkluderar såväl jag 
som kropp, förkroppsligande och verklighet som man försöker att 
väcka.205 

Återigen kan vi ställa frågan hur detta skiljer sig från det som 
redan pekas ut i akademiska sammanhang. Håkanson lyfter själv 
fram hur man inom såväl viss naturvetenskaplig forskning som post-
strukturalistisk och feministisk filosofi närmar sig de tankar om 
kroppen som presenteras av jagdödstraditionen. Det finns ett växan-
de antal biologer, kognitionsforskare och andra som har börjat tala 
om att vi måste överskrida kropp/själ-dualismen och se på oss själva 
mer som ett pågående förkroppsligande i ömsesidigt samspel med en 
värld. Problemet här tycks vara att man har svårt att förstå för-
kroppsligandet på ett sätt som genuint överskrider kropp/själdua-
lismen. För även om förkroppsligandet i första ledet formuleras som 
något som är mer än det vi i vanlig mening kallar kropp och med-
vetande så tenderar försöken att precisera detta förkroppsligande att 
leda tillbaka till individen och den fysiologiska icke-medvetna domä-
nen. Här sker ett begreppsligt hopp som är linje med jagdöds-
traditionen men som inte fullföljs.206 När det gäller den poststruk-
turella och feministiska filosofin så hyllar man ibland kroppen och 
förkroppsligandet som den amorfa och mångtydiga verklighet som i 
positiv mening alltid är bortom och mer än ord, förnuft, tanke och 
ordning, inte sällan kopplat till dualismen mellan kvinnligt och 
manligt. Problemet här kan bli att man formulerar kroppen och 
förkroppsligandet i ideologiska termer vilket i förlängningen para-
doxalt nog gör att man riskerar att avlägsna sig från det konkreta för-
kroppsligandet och reproducera den kropp/själ-dualism som man 
försöker kritisera.207 

                                                 
205 I min avhandling Genom Kroppen, Bortom Kroppen från 2006 diskuterar jag 
ingående överskridandet av såväl objektkroppen som det förkroppsligande som 
visar sig där bakom. Här relateras frågan om kroppen till frågor om språk, 
kunskap, omgivning och socialitet i ett brett existentiellt sammanhang på ett sätt 
som inte är identiskt med Håkanson men på många sätt i hans anda. 
206 Se till exempel Varela, F. J., Thompson E. & Rosch, E. (1993 [1991]). The 
Embodied Mind. 
207 Se till exempel Rockwell, H. (1996). ”An ’Other’ Burlesque: Feminine Bodies 
and Irigaray’s Performing Textuality.” 
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Jaglöshetens konsekvenser – att vara från den föränderligt    
helhetliga öppna grunden som vetande 

Från Håkansons perspektiv kan alltså jagdödstraditionens teo-
retiska ifrågasättande och praktiska utforskande av jaget leda till 
en tillfällig eller mer permanent insikt om jag-löshet. Det finns 
flera sätt att beskriva vad denna jag-löshet innebär. Ett sätt är att 
tala om den som ett upphävande av lidande. När jaget inte längre 
är där finns det inte längre någon som lider. Det kan finnas det vi 
i konventionell mening kallar fysisk eller psykisk smärta men 
dessa är nu förstådda på ett helt nytt sätt. De är upplevelser men 
binder inte längre på det sätt som de gör när jaget är där. Ett 
annat sätt är att tala om jag-löshet som ett förverkligande av 
mänsklighetens djupaste existentiella dygder. När jaget inte är där 
finns helt spontant öppenhet, förståelse, kärlek, medkänsla, 
intelligens, vishet, omsorg, ansvarstagande och så vidare. I själva 
verket menar man inom jagdödstraditionen att det bara är när 
dessa fenomen uppstår spontant i jag-löshet som de fullt ut är vad 
de är. 

Man kan också tala om jag-lösheten som en annan ”verklighets-
upplevelse” eller ”verklighetsförståelse”. När verkligheten konsti-
tueras på jag-löshetens snarare än på jagets grund framstår den på 
flera sätt som ”annorlunda”. Här kan man beskriva det som att 
man istället för att uppleva sig som ett inre jag i harmoni med 
eller motsättning till en yttre verklighet uppfattar det som att 
man framträder i och som en öppen helhetlighet karaktäriserad av 
föränderlighet och vetande. Inom parentes kan man nämna att 
Håkanson i det här sammanhanget ofta anknyter till den 
tibetanske laman Tarthang Tulkus sätt att tala om öppenhet som 
rum, föränderlighet som tid och vetande som kunskap. Den 
verklighet som konstitueras i jag-löshet är en annan verklighet 
med avseende på de grundläggande kategorierna rum, tid och 
kunskap.208 

                                                 
208 För en längre diskussion av öppenhet/rum, föränderlighet/tid och vetande/ 
kunskap se Håkanson, K. (1988). Den skapande tomhetens bild. kap. 16-33. För en 
kritisk diskussion av Derridas skillnadsfilosofi med fokus på föränderlighet/tid se 
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Låt oss börja med att titta på jag-löshetens verklighet från 
perspektivet av den öppna helhetligheten. I en konventionell 
mening har jaget alltid en position i alla situationer som det 
möter. Jaget är möjligt att definiera som den här eller den där 
personen och därför också något mer eller mindre solitt eller 
tinglikt. Eftersom jaget har eller är en position i en situation så 
innebär det också alltid ett centrum från vilket situationen 
kontaktas. Jag är här som ett solitt centrum och därute finns den 
verklighet som jag försöker kontakta. I den verklighet som jag-
lösheten innebär överges jaget som solitt centrum. Det som 
istället träder i förgrunden är öppenhet. Vi kan inledningsvis tala 
om det som en ”inre” och en ”yttre” öppenhet. När ”jag” inte 
längre upplever mig som en solid inre kärna blir jag istället 
öppenhet och utrymme. Det finns då utrymme för de tankar, 
känslor och upplevelser som visar sig i det inre utan att de trängs 
undan av eller måste anpassa sig till jaget. Och när ”jag” inte 
längre upplever mig som ett positionerat centrum flyter jag i god 
mening ut i de situationer och den värld som jag möter. Med 
konventionella termer innebär denna öppenhet en stark närvaro. 
Jag möter inte längre ting, händelse och personer från ett specifik 
solitt jagcentrum utan snarare som de är. I jag-löshetens verk-
lighet är nu ytterst inte det ”inre” och det ”yttre” rummet åtskilda. 
Att släppa jaget är på samma gång att släppa fixeringen vid 
verkligheten som en uppsättning ting eller tinglika händelser och 
människor och att i detta upptäcka hur öppenhet redan är 
inflätad i och ett villkor för det som är: 

Uppenbarligen är själva rummet ”inte ett ting”. Det verkar snarare 
vara det som tillåter ting att framträda. Låt oss då istället fråga om 
rummet enbart är neutralt eller passivt. Med risk att felanvända 
specialbegrepp inom fysiken kunde vi här åberopa oss på fysikens 
tal om det aktiva tidsrummet. Men vi behöver här inga special-
vetenskapers hjälp. Vi kan direkt (in)se att rummet har ”kvalite-
ter” och knappast kan sägas vara ”passivt”. Olika situationer har 
olika kvaliteter beroende på hur ”rummet” disponeras. Så kan 

                                                                                                        
Håkanson, K. (2003). ”Särskildhet eller urskiljande? Om dekonstruktion, 
kronofobi och mystik.” 
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”rummet” framstå som ”kvävande”, som ”tryckande”, som ”öppet”, 
”ljust” osv. 

Man kan mena att dessa kvaliteter inte har med ”rummet” att 
göra, att de antingen är ”rent fysiska” […] eller helt och hållet får 
sin karaktär av hur ”tingen” relaterar till varandra. 

Genom vår konventionella inriktning på särskiljande och solida 
”ting”, objekt, riskerar vi då att missa något. För var och hur 
relaterar tingen till varandra? De relaterar genom rum, dvs. det 
intryck de och ”hela rummet” gör är beroende av ”mellan-
rummen” mellan tingen. Till att börja med skulle det över-
huvudtaget inte finnas några ting om där inte funnes rum. Vi kan 
därför säga att rum och ting, öppenhet, icke tinglighet är helt och 
hållet beroende av varandra, att det ena inte kan finnas utan det 
andra, att det därför i en mening är ”två sidor av samma sak”.209 

Man får inte underskatta radikaliteten i den öppenhet eller det 
rum som pekas mot här. Om man slutar att identifiera sig med 
det solida centrerade jaget och istället blir öppenhet, och om 
”inre” och ”yttre” öppenhet inte kan skiljas från varandra, vad blir 
man då? Om man i grunden är denna öppenhet så måste man 
vara allt eller helheten. För om man i grunden är i och från 
öppenhet och rum vad kan då vara utanför? 

Det är viktigt att skilja den öppna helhet som visar sig i jag-
löshetens verklighet från de idéer om helhet som man kan ha. Ett 
specifikt jags tankar om öppen helhet är inte den öppna helhet 
som här åsyftas. Det här utesluter nu inte att specifika situationer 
formas på särskilda sätt. Men genom att man från öppenhet är 
närvarande med hur de formas så är man också med helheten. I 
öppenhet skapas helheten av en situation med allt vad den 
innebär i form av ting, händelser och personer. Men även ”jag” 
skapas här. Så att vara med situationen som en öppen helhet 
innebär också att se sig själv ta form som en speciell individ inom 
denna situation. I jag-löshetens verklighet är denna öppna helhet 
extremt viktig eftersom den ytterst är den enda helhet vi kan få. 
Ett av våra stora problem som jag är att vi söker helhet på jagets 
villkor. Vi upplever oss som splittrade och i konflikt med oss 
själva och andra och försöker pussla ihop jaget till något helt. 

                                                 
209 Håkanson, K. (2001). Bortom jaget – den blinda fläcken? s. 235. 
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Problemet med detta är att det aldrig kan lyckas eftersom vår 
helhet då alltid kommer att bygga på en avgränsning mot något 
annat och därför aldrig vara helhet i ordets rätta bemärkelse. Vår 
enda chans till helhet är hela helheten och inget annat: 

Alternativet innebär att ”som del” ständigt leva från helheten – 
vilket är vad vi alla enligt jagdödstraditionen i grunden alltid gjort. 
Den helheten är inte en statisk helhet, inte ett ”något”, och inte 
heller ”uteslutande”. Att tänka helheten som ”statisk” som ett ting 
är snarare […] karaktäristiskt för ett tänkande i jagiskt perspektiv: 
Å ena sidan är det ”jag”, en imaginär helhet, å den andra är det 
”verkligheten” där ute, en annan om än svårfångad helhet. […] 

Sett i jagdödstraditionens ljus är ett radikalt helande ett 
omöjlighetsprojekt bara om man söker helheten på jagets villkor 
som ett statiskt något, som adderas ihop. Att söka det på jagets 
villkor är att tro att identifikationen med bilden av jagets sär-
skildhet är förenlig med ett (upp)levande av tillvaron som helhet. 
Men helheten som sådan måste inte tänkas som ett statiskt något: 
Tillvaron är redan hel, därför inte heller ett ”ting” som sätts 
samman av separata delar. ”Insikten” om helheten, möjligheten 
att ”leva” dess strömmande till skillnad från att blott och bart ha 
idéer om den, kräver uppgivandet av identifikationen med 
fragmentet, det särskilda jaget.210 

Avslutningsvis kan man anmärka att begreppet helhet har en 
tendens att bli problematiskt i den utsträckning det pekar mot en 
statisk och avgränsad helhet. Om vi följer begreppet öppenhet 
fullt ut finns här ingen gräns och tanken är också att denna helhet 
är dynamisk samt att de situationer som kan presentera sig ur 
denna helhet utgörs av en oändlig mångfald. Det är av detta skäl 
som det kanske är bäst att tala om denna första aspekt av jag-
löshetens verklighet som just en öppen helhetlighet. 

Det är på ett sätt helt tillräckligt att tala om jag-löshetens 
verklighetsupplevelse som öppen helhetlighet. Men just för att 
tankarna på en öppen helhet har en tendens att peka mot ett 
statiskt något kan det också vara en poäng att tala om denna 
verklighetsupplevelse från perspektivet av föränderlighet. Hur 
förhåller sig det konventionella solida och centrerade jaget till 

                                                 
210 Ibid., s. 79. 
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ting, händelser och människor i sin omvärld? Det utmärks av att 
det griper efter fenomen som det gillar och avvisar fenomen som 
det inte gillar. Det utmärks också av att det ständigt försöker 
ordna tillvaron i enlighet med vad det själv är. Man kan säga att 
jaget i det konventionella perspektivet har problem med för-
änderlighet. Föränderligheten är bra så länge den rör sig i en 
riktning som jaget kan acceptera men alltifrån störande till djupt 
problematisk då den inte gör det. Vår respons på detta är att 
individuellt och kollektivt upprätta historier om föränderligheten 
i syfte att styra den framtida föränderligheten i önskvärd riktning 
eller att åtminstone undvika att göra om gamla misstag. Proble-
met med det konventionella jagets sätt att förhålla sig till för-
änderlighet är nu att det missar föränderligheten på ett djupare 
plan. På samma sätt som jag-löshetens verklighetsupplevelse inne-
bär att vi slutar att se oss själva som solida och centrerade, vilket 
leder till öppenhet, så innebär den också att vi upphör med att 
gripa, fly och ordna ting, händelser och människor, vilket leder till 
föränderlighet. I jag-löshetens verklighetsupplevelse uppstår vi nu 
från och som föränderlighet vilket leder till ett luftigare och 
lättare sätt att leva. Håkanson gör analogin med att avslappnat gå 
på en promenad: 

Vi kan föreställa oss att vi går en promenad. Vi är hela tiden i 
rörelse och sceneriet, omgivningarna ändras därför hela tiden. 
Dvs. det som framträder som min kropp och det som framträder 
som hela situationen ändras hela tiden.  

Antag nu att vi vill tillämpa tanken om det nödvändiga och 
praktiska i att frysa fenomen. Vi stannar oupphörligt, analyserar 
vad vi gör, kategoriserar och fixerar ögonblick efter ögonblick av 
gående. Vad är resultatet? Inget gående. 

Kan vi promenera utan analys och på samma gång veta både att 
vi går och att sceneriet förändras? Vi promenerar, vi stannar inte 
för att analysera, men vi känner (vet) vårt gående, förändringar i 
kroppen och sceneriet. Vi de-fokuserar, släpper taget om ”tanke-
bilden” av ”mig” och ”smakar” den fullständigt öppna medveten-
het, som konstituerar själva den pågående situationen. 

Konventionellt sett delar vi gärna upp detta skeende i två: Dels 
finns det kända gåendet, dels det sceneri som betraktas som en 
statisk bakgrund för rörelsen, det som ”vilar i sig själv”. Men sett 
”helhetligt”, i ett ”flödesperspektiv”, kan knappast ”bakgrunden” 
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skiljas från ”förgrunden” i det som kunde kallas ”strömmen av 
presentationer” eller strömmen av ”erfaranden”.211 

Och precis som när det gäller den öppna helhetligheten ovan så 
är nu föränderligheten inte något särskilt. Det handlar inte om 
någon specifik person som har föränderligheten eller någon speci-
fik situation som kännetecknas av föränderlighet. Det handlar om 
upptäckten av att verkligheten ytterst kännetecknas av föränder-
lighet och att vi är den och från den. 

Sett i föränderlighetens perspektiv är allt som en enda stor 
ström med virvlar och krusningar vilka hela tiden skapar och 
omskapar varandra i olika mönster. Här finns ingen plats att ställa 
sig utanför. Att gripa, fly och ordna är inte utanför strömmen 
utan en del av den. Detta gäller inte minst de historier som vi 
berättar om oss själva och vår verklighet när vi griper, flyr och 
ordnar. Inte heller de handlar om strömmen utan en del av den. I 
föränderlighetens perspektiv kommer det fortfarande finnas saker 
som vi i en konventionell mening gillar mer eller mindre, vissa 
historier som vi tror på mer än andra, men det som är avgörande 
är att vi förhåller oss till alla de fenomen som dyker upp i 
föränderlighet. Detta gäller inte minst problem av olika slag som 
vi tenderar att vilja undvika eller skapa förklarande och tillrät-
taläggande historier kring. I föränderlighetens perspektiv är det 
möjligt att vara med det som vi i en konventionell mening 
upplever som hinder, frustrationer, konflikter och blockeringar på 
ett nytt sätt. I den djupa förståelsen av att man är i och från 
föränderlighet finns inte längre något lidande: 

Möjligheten till befrielse från lidande kan […] formuleras antin-
gen i termer av uppmärksammande av det ständigt närvarande, 
bortom tid å ena sidan och det uppmärksamma iakttagandet av 
föränderligheten å den andra. Om vi verkligen ”vet” förändringen 
vad finns egentligen att frukta? Om vi verkligen ”vet” föränd-
ringen så finns inte längre några ting som förändras, vi ”vet” blott 
och bart förändring. ”Vet” vi blott och bart förändring, så ”vet” vi 
inte ett solitt, substantiellt jag, som föds, åldras och dör. Vi är 
”vetande med” förändringen eller ”den plats” där förändringen 

                                                 
211 Ibid., s. 50. 
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sker, så vi ”vet” det ständigt skiftande spelet av former, skillnader, 
som ett ”sömlöst helt”. Vi behöver inte anstränga oss. Vi bejakar 
skiljandet, differentieringen, men vi skiljer inte ut, separerar inte 
absolut det skilda, skillnaden eller skiljandet.212 

Och återigen är det lika tillräckligt att prata om jag-löshetens 
verklighetsupplevelse från föränderlighetens perspektiv som från 
den öppna helhetlighetens. Kommer man tillräckligt nära en av 
dessa båda aspekter så möter man tillslut den andra vilket bland 
annat visar sig i citatet ovan då föränderligheten blir ett spel av 
skiftande former som avslöjar sig som ett ”sömlöst helt”. 

Slutligen kan vi också närma oss jag-löshetens verklighetsupp-
levelse utifrån perspektivet av vetande. Då den öppna helhetlig-
heten kan uppfattas som en kal stäpp och föränderligheten som 
en våldsam dans så pekar vetandet mot hur dessa båda ändå på 
ett plan är djupt meningsfulla. Inledningsvis kan man säga att 
vetande i en konventionell mening är knutet till jaget som en 
solid punkt med ett centrum. Från denna punkt försöker jaget nå 
och ordna en verklighet som upplevs vara åtskild från detsamma. 
Det innebär att vetande från jagets synvinkel alltid karaktäriseras 
av att det är knutet till ett perspektiv. Jaget anlägger ett pers-
pektiv på de ting, händelser och personer som det möter och 
förstår dessa utifrån de tolkningar som perspektivet ger för 
handen. Detta betyder att vetandet i jagets tecken alltid är be-
gränsat. Vi kan aldrig veta mer än vad vi just nu vet från ett 
särskilt perspektiv. I den verklighet som impliceras av jag-löshet 
upphör på sätt och vis denna begränsning att gälla. När jaget 
upphör att dominera förståelsen av verkligheten visar det sig 
nämligen att verkligheten redan från början är vetande. Här upp-
rättas nu kontakt med ett mer primärt vetande som kan förstås 
som själva grunden för de former av särskilda kunskaper som vi 
vanligtvis identifierar som vetande: 

Vetande som grund kan tillåta oss att på en gång bejaka tanken 
om en helhetlig sanning och tanken att ”mening”, ”sanning”’, och 
”kunskap” aldrig är ”fullständiga”, ”avslutade”, utan alltid föränd-

                                                 
212 Ibid., s. 250. 
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ras i ett ”spel av skillnader”. Vi kan acceptera påståendet att ingen 
”del”, ingen ”beskrivning” någonsin kan fånga det hela, samtidigt 
som vi gör anspråk på att aldrig någonsin i grunden vara skilda 
från det hela som obegränsat vetande, vilket paradoxalt nog 
innebär att vi aldrig, aldrig kan ge uttryck för någonting annat än 
helheten. […] 

Här kan kanske en parallell med det vi kallar ”det subjektiva 
medvetandet” vara till hjälp. Ena ögonblicket tar ”det här” medve-
tandet form av den här tanken, den här bilden, den här fantasin, 
den här idén. Medvetandet känner då sig självt i och som själva 
den formen. Det är att vara med-veten, att framträda som ett 
vetande med. Nästa ögonblick tar det en annan form. Vad som 
vidare kan vetas är att även om ”det” är och vet just den här 
formen i ett givet ögonblick är det också mer. Detta ”mer” är inte 
något specifikt, inte ett ting man kan peka på. Det är ”platsen” 
eller ”möjligheten”, ”grunden” som tillåter aktualiserande av en 
myriad av former. En aspekt av denna grund är aktiviteterna ”att 
minnas” och ”att glömma”. De är särskiljande former inom det 
helhetliga öppna medvetandet.213 

Detta kan lite klumpigt läsas som att man i jag-löshetens 
verklighet vet allt. I en mening är det just det man menar och i en 
annan mening är detta givetvis helt befängt. Man vet inte allt i 
betydelsen en mängd specialkunskaper om än det ena och än det 
andra. Däremot är man i kontakt med de situationer som man 
genomlever på en nivå som gör att de ständigt avslöjar sig som 
vetande. Genom att vara i och från vetande blommar särskilda 
situationer upp som särskilda former av vetande. Detta mer 
grundläggande vetande utesluter inte till exempel konflikter när 
det gäller hur vi förstår saker. Från ett mer grundläggande vetande 
kan man konstatera att vi kan förstå något på antingen det ena 
eller det andra sättet. Men detta vetande identifierar sig inte med 
någon särskild position av förståelse. När det gäller exempelvis en 
kunskapskonflikt så innebär detta vetande en mer grundläggande 
förståelse av att en situation visar sig som en situation av kuns-
kapskonflikt.  

Eftersom det vetande som här talas om är jag-löst är det inte 
heller någon som har det. Man kan inte försöka nå det eller hålla 
det kvar. Men det betyder inte att det saknar konsekvenser. När 
                                                 
213 Ibid., s. 231-232. 
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detta vetande så att säga ”släpps fram” i en situation är det snarast 
så att det får avgörande konsekvenser: 

Terapeuter och socialarbetare berättar ibland om tillfällen när de 
plötsligt lyckas med till synes hopplösa fall. Ofta beskrivs det som 
att alla deras tankar på dem själva, på hur svårt fallet är, att de 
måste kunna göra något, att de bör lyckas, bör förändra ”klienten” 
osv faller bort. Man skulle kunna säga att de fullständigt ”tystnar”, 
att ”tystnad inträder”. Det betyder att deras ”jagiskhet”, välvillig, 
irriterad, otålig, inriktad på effektivitet, tankar, självbild, ideal, 
idéer, allt det som skiljer dem från den andre, inklusive själva 
önskan att hjälpa, inte längre är där. De blir närvaro. Denna 
närvaro kan också beskrivas som ett öppet rum i vilket allt det 
som framstår som den andres lidanden, problem, konflikter osv 
får plats, kan blomma, absorberas i tomhet, vissna bort. […] 

Möjligheten till ett överträdande av gränser finns inte i denna 
situation. Allt, ”den ene” såväl som ”den andre”, framträder i och 
vilar i tystnad. Allt som finns är en helhetlig situation av tystnad, 
öppet rum, ett ingen-ting, som därför inte utesluter dialog, 
samtal, inte heller att ”den ene” till synes säger något ”förlösande”. 
Men detta sägande tillhör då inte denne utan är en respons, ett 
”vetande”, som framträder ur själva situationen: På sätt och vis 
skulle man kunna säga att situationen som helhet kommer till 
uttryck och därvid befriar sig själv.214 

Här kan man lyfta fram några saker som till exempel att jag-
löshetens verklighet som vetande alltid måste uppstå som en slags 
överraskning, såväl för den som i stunden ”är” detta vetande som 
för andra som i vanlig mening kan sägas ”ta del” av det. Detta 
vetande är inte något som man kan veta innan utan något som 
bara kan uppstå ur en situation eftersom det är ett vetande som så 
att säga är denna situation. Och anledningen till att det kan vara 
ett sådant vetande är att det just är mer än någon specifik situa-
tion. En annan sak som är värd att poängtera är att jag-löshetens 
verklighet som vetande alltid tycks handla om att något får 
komma till ro. Som Håkanson nämner i citatet ovan innebär detta 
vetande att alla aspekter av en situation ges plats att blomma för 
att sedan vissna. Vetandet innebär här att komma till ro med att 
en situation är som den är. Att veta något på det här sättet är 
också att släppa taget om det.  
                                                 
214 Ibid., s. 123-124. 
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Det finns vissa fynd från modern fysik som tycks peka i riktning 
mot den verklighet som jag-lösheten pekar mot.215 Håkanson 
visar ibland på sådana paralleller men gör sällan några större 
poänger av dem. De kan säkert ha ett värde som symboler för att 
verkligheten kanske ytterst inte är vad den kan verka vara från ett 
konventionellt synsätt. Men samtidigt är det knappast möjligt att 
med hjälp av fysiken vare sig bevisa eller motbevisa det som 
jagdödstraditionen pekar mot. Fysiken börjar med att man tar 
bort medvetandet och tränger så långt in i materian som man kan 
för att där göra i konventionellt perspektiv märkliga observationer 
(där bland annat det uteslutna medvetandet ibland dyker upp 
igen). Men för att göra reda för allt detta måste man ändå i slut-
ändan ägna sig åt en form av filosoferande som visst kan komma 
nära jagdödstraditionen men som ändå inte bevisar något eller 
öppnar upp en praktisk väg till den verklighet man talar om. 

Jagdödstraditionen, vetenskapen och det intellektuella dilemmat 

I den här texten har jag genomgående försökt att visa hur jag-
dödstraditionen å ena sidan delar många saker med etablerad 
vetenskap men hur den å andra sidan enligt Håkanson också är 
något annat. Jagdödstraditionen har enligt honom ett eget värde 
som går utöver det som etablerad vetenskap presenterar. Avslut-
ningsvis vill jag därför diskutera hur Håkanson ser på relationen 
mellan jagdödstraditionen och vetenskapen på ett mer övergri-
pande plan samt hans syn på jagdödstraditionens relation till fors-
karen eller den intellektuelle.216 

I ljuset av att den etablerade vetenskapen inte sällan kritiserats för 
att vara mekanisk och fragmenterande är det knappast under-ligt 
om man tänker sig att jagdödstraditionen med sin betoning på det 
”levda” och helhetligheten kommer med ett alternativ. Men när det 
gäller denna fråga menar Håkanson inledningsvis att bilden av 
                                                 
215 Se till exempel Hayward, J. W. (1987). Shifting Worlds Changing Minds. 
216 För en längre diskussion om vetenskapens begränsningar se Håkanson, K. 
(1988). Den skapande tomhetens bild. kap. 3-15; För en diskussion om samhälls-
vetenskapens disciplinavgränsningar se Håkanson, K. (1990). Den heliga vetenska-
pligheten, kärleken och feminismen. 
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vetenskapen som mekanisk och fragmenterande är alldeles för 
enkel och att han själv ibland också deltagit i denna förenkling. 
Han lyfter fram att mycket av den vetenskap som vi har redan är 
inriktad mot omfattande helheter och att det skulle vara omöjligt 
att skapa kunskap om detaljer utan någon som helst kunskap om 
de helheter som dessa delar ingår i. Dessutom är det uppenbart att 
det har producerats en mycket stor mängd värdefull kunskap som 
vi alla är glada för inom den vetenskap som i traditionell mening är 
just mekanisk och fragmenterande. 

Det som dock skiljer vetenskapen från jagdödstraditionen är att 
medan man inom den förra söker olika helheter så är målet för 
den senare helheten eller helhetligheten. I det ena fallet handlar 
det om att så precis som möjligt försöka förstå och beskriva vissa 
särskilda former av helheter i det andra om möjligheten att leva 
från helhetlighetens perspektiv:  

Själva poängen med vanligt vetenskapligt vetande är det delar 
upp, utforskar delar, aspekter av tillvaron. Det syftar med andra 
ord inte i första hand till att öppna för det hela. Samtidigt finns 
det en tendens inom vetenskapen själv att oupphörligen övers-
krida och luckra upp gränser, att peka på att det som först såg ut 
som skilda fenomen, faktiskt är innerligt relaterade till eller 
beroende av varandra. Vetenskapen tycks här gå en svår balans-
gång: I många sammanhang tycks den inte bli ”sannfärdig” om 
den inte ser allt större helheter, samtidigt som den, om den 
inkluderar alltför mycket, upphäver sig själv. 

Det är först när vetenskapen totaliseras, när den har anspråk 
för det hela, utifrån något som aldrig kan gälla annat än delar, 
som den kan komma i konflikt med det slags helhetliga vetande 
som den här boken handlar om – även om i sista hand inte 
heller det utgör någon verklig konflikt. 

Det vetande som den här boken pekar mot är därför inte 
heller avsett att ersätta vanligt kunskapande, så att säga på dess 
egen nivå. Föreställer man sig det, eller vill göra det till en ve-
tenskaplig kunskapsmetod, så tror jag risken är att vi förvandlar 
tillvarons fullständigt öppna helhet, som tillåter den oändliga 
mångfalden, till bilden av vad som i praktiken blir ett avgränsat 
helt. Vi försöker då foga in varandet och dess olika former i en 
tänkt, särskild form för varande.217 

                                                 
217 Håkanson, K. (2001). Bortom jaget – den blinda fläcken? s. 221. 
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Formulerat på det här sättet tycks det som jagdödstraditionen 
pekar mot på det stora hela lämna vetenskapen som den är. Själv-
klart kan man tänka sig att den hjälper till att lösa vissa dilemman 
men att vetenskapen och de frågor som den undersöker i grunden 
förblir oberörda. 

Men enligt Håkanson är detta något som kanske framförallt 
gäller icke-totaliserande naturvetenskap. Om vi går till samhälls- 
och beteendevetenskaperna blir det en delvis annan bild som 
tonar fram. Här ligger det snarast i dessa discipliners natur att de 
hela tiden har problem med att skilja mer tekniska frågor om 
helheter från mer existentiella frågor om helhetligheten. För just 
eftersom man inom dessa vetenskaper är satt att lösa mänskliga 
problem hamnar också ofrånkomligen problemens existentiella 
sida på bordet: 

 [Jag tror] att det finns en ”inre” spänning, en dubbel själv-
förståelse inom en sådan disciplin som sociologin. Å ena sidan vill 
man se den som en teoretisk, relativt värdefri vetenskap, vars ana-
lyser kan tillämpas på särskilda områden av den som så önskar, å 
andra sidan presenterar den ofta ett slags (social) filosofi, som likt 
klassisk filosofi syftar till fördjupad mänsklig självförståelse. Där-
till finns här en underström som gäller ett djupgående existentiellt 
sökande. […] 

Somliga som identifierar sig som sociologer framställer nu 
sociologin som om den ”egentligen” bara består av den ena, 
”vetenskapliga” sidan. Och viss sociologi lyckas hyfsat begränsa sig 
till ett relativt renodlat teoretiserande, ett ”belysande” av specifika 
sociala problem, kartläggning av utsnitt ur tillvaron. […] 

Men jag tror att man misstar sig om man tror att sociologins 
strävanden kan reduceras till det ”rent vetenskapliga”. I själva ver-
ket tror jag att sociologin ofta kläms mellan den uttalade ambi-
tionen och självbilden av att vara ”rent vetenskaplig”, en anständig 
akademisk disciplin å ena sidan och ett oftast inte klart erkänt 
sökande efter grundläggande lösningar på tillvarons problem å den 
andra. Jag tror helt enkelt att sociologin utan att erkänna det ofta 
motiveras av ett sökande efter något som ligger mycket nära det 
jagdödspraktikerna är upptagna av.218 

                                                 
218 Ibid., s. 253. För en kortare passage om sociologins dubbla självförståelse se 
Håkanson, K. (2002). ”Den blinda fläcken: Medvetande, kropp eller materia?” 
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Håkansons poäng är inte att sociologer eller andra samhälls- och 
beteendevetare omedelbart bör upphöra att försöka förstå den 
existentiella dimensionen. Det han däremot starkt vill ifrågasätta är 
samhälls- och beteendevetenskapernas tendens att tro att den kan 
komma åt och lösa existentiella frågor om helhetligheten från pers-
pektivet av det mer tekniska helhetsvetande som blir den ofrån-
komliga följden av vetenskapligheten. Genom att samhällsoch be-
teendevetenskaperna hela tiden närmar sig existentiella frågor om 
helhetligheten på detta sätt skapas en rundgång som leder till 
förvirring och lidande. När man tänker sig att grundläggande 
mänskliga frågor skall få sin lösning med nya teorier eller nya 
empiriska forskningsinsatser löser man ofta mycket lite och skapar 
istället en mängd begrepp och ”sanningar” som inte sällan får 
konsekvensen att de döljer snarare än avslöjar det som är viktigt att 
förstå när det gäller existentiell helhetlighet. Som samhälls- och 
beteendevetare tenderar vi att fångas i ett spel av att ständigt skapa 
nya kunskaper där huvudsyftet med tiden inte sällan blir att skapa 
en position och identitet i vetenskapssamhället. 

I det här läget skulle jagdödstraditionen kunna spela en mycket 
viktig roll. Det handlar om att dels erkänna skillnaden mellan 
tekniskt helhetsvetande och existentiellt helhetlighetsvetande 
men också om att vi alla, inkluderat forskare, inser vikten att på 
något sätt försöka ta sig an det senare. För forskaren handlar det 
inte minst om att sluta tro att denne utforskar fenomen som 
ligger utanför denne själv. Det handlar om att inse att de frågor 
och problem som forskaren identifierar finner en resonans på den 
existentiella nivån hos denne själv och att frågor och problem 
bara kan bli klart sedda om de är sedda hos en själv. Det handlar 
också om att sluta tro att man kan särskilja sin forskning från hur 
man lever sitt liv i övrigt i relation till dem som står en närmast 
men också i relation till samhället i stort. 

Om det existentiella helhetlighetsvetande som jagdödstraditio-
nen pekar mot skulle realiseras i större utsträckning så innebär det 
enligt Håkanson i förlängningen knappast att vi får mer samhälls- 
och beteendevetenskaplig forskning. För den som är grundad i det 
existentiella helhetlighetsvetandet blir det tekniska helhetsvetan-
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det, åtminstone när det gäller samhälls- och beteendevetenskap, 
mindre omfattande och mindre problematiskt: 

Om övertygelsen, tron på jaget och dess särskildhet upphör, 
upphör i ett slag det mesta av de till synes ofrånkomliga kompli-
kationerna. Inte så att de fenomen som de många kända teorierna, 
filosofierna osv. handlar om behöver förnekas. Snarare faller de på 
plats, då deras ”grund” blir sedd. Det blir sett vilka av dem som 
”beskriver” en problemvärld som blir verklig just till följd av tron 
på särskildheten och vilka som beskriver ”problem” som är 
oberoende av denna tro. Det blir möjligt att skilja på frågor som 
följer av tron på illusionen, frågor som därför tycks skapa olösliga 
filosofiska, teoretiska och existentiella problem och frågor som 
äger giltighet inom ett begränsat fält. 

Många teorier om människan, många av dess teoretiska komp-
likationer, faller bort i det ögonblick insikten om jag-illusionen är 
där. Teorierna visar sig sakna ”grund” då de förut-sätter frågor 
eller föreställningar som saknar ”grund”. Tillvaron blir enklare – 
men därför inte mindre rik – och därmed blir också teorierna 
enklare. Samspelet med andra blir enklare – behovet av teorier 
om mänskligt samspel, som, att döma av dagens mångfald av 
sådana, tycks vara stort, bortfaller. Mötet mellan människor är 
inte längre ett möte mellan bilder, grundat på hågkomster, 
kategoriseringar baserat på minnen av oförrätter. Den andre blir 
sedd ”som hän är” utan att detta, som vissa psykologiska teorier 
antar, betyder att man måste ”gå in i” den andres psyke, för att 
snoka upp dolda hemligheter. Medkänslan är där som handlan-
dets grund varför behovet av etiska system, teorier om etik 
bortfaller.219 

Här uppstår det en paradox för forskaren eller den intellektuelle. 
Denne är ju vanligtvis tränad i tekniskt helhetsvetande. Han eller 
hon är ju expert på att hantera komplicerade teorier, skapa sofisti-
kerade undersökningar och tolka forskningsresultat. För forskaren 
eller den intellektuelle kan det existentiella helhetlighetsvetandet 
framstå som alltför mycket av en förenkling. Eftersom det här inte 
finns någon komplex mänsklig verklighet att ägna sig åt försvinner 
också intresset för den existentiella helhetlighetskunskapen men 
därmed också dess potential om den nu finns. Omvänt kan vi också 
föreställa oss en forskare eller intellektuell som likt författaren till 
denna text faktiskt uppmärksammat och blivit djupt intresserad av 
                                                 
219 Håkanson, K. (2001). Bortom jaget – den blinda fläcken? s. 272. 



 

 191

det existentiella helhetlighetsvetandet. Då kan problemet uppstå 
att man istället teoretiserar det som inte går att teoretisera. Från ett 
initialt intresse där man faktiskt ser och förändrar något i den 
existentiella helhetlighetens ljus blir man snart allt skickligare på 
att prata teoretiskt om denna, vilket i förlängningen mycket 
effektivt hindrar faktisk insikt. Det finns förvisso inga garantier för 
att man skall kunna undvika detta problem. Utan att gå in i en 
längre diskussion kan man ändå avslutningsvis anmärka att man 
inom jagdödstraditionen är akut medveten om denna problematik 
och att man gör en hel del för att motverka den. 

En kärleksfull död i livet 

Avslutningsvis kan det vara intressant att vända den här texten mot 
sig själv. Till en början tyckte jag att det var ett problem att i 
huvudsak arbeta med en ännu inte publicerad text av Håkanson 
och jag försökte därför att få med citat från publicerade texter. 
Men ju mer jag funderade över det desto mer symboliskt blev det 
att i huvudsak arbeta med den opublicerade texten, som inom 
parentes sagt bara är ett av en rad mycket välskrivna opublicerade 
manus som Håkanson arbetade fram under 1990-talet, och tillslut 
höll jag mig bara till den. Eftersom texten har förblivit opublicerad 
kan man ju i klassisk samhällsvetenskaplig mening fundera över om 
den säger saker som inte får sägas. Man kan fråga om den handlar 
om saker som måste trängas bort för att samhällsvetenskapen skall 
kunna upprätthålla bilden av sig själv? I ett sådant ljus är det en 
poäng att texten nu blir synlig trots allt. Men det handlar inte bara 
om det som inte får sägas. För texten är paradoxal i den meningen 
att den på en och samma gång uttalar sig om sådant som den 
samtidigt menar egentligen inte kan sägas, åtminstone inte fullt ut. 
Jag tror inte att det betyder att texten är meningslös. Det som 
egentligen kanske inte kan sägas kan ibland få liv just av att det 
ändå ”sägs”, eller kanske snarare att man ”försöker” säga det. Men 
oavsett detta så kan man ju med lite akademisk finess säga att en 
opublicerad text om det som inte kan sägas på något entydigt sätt 
illustrerar sig själv på ett utmärkt sätt genom att både finnas som 
manus men ändå inte som publicerad. 
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Man kan också i enlighet med tankarna kring jag-löshet fråga sig 
vilka ”jag” som manas fram här. Här finner vi kanske jaget Kaj 
Håkanson som den medkännande och visa lärare som har tagit sig 
an mänsklighetens mest fundamentala lidande, som upplöst det 
genom att teoretiskt och praktiskt studera jagdödstraditionen och 
som sedan presenterat resultatet för oss andra. Vi finner kanske 
också jaget Tomas Kumlin som den lärjunge som har varit klok nog 
att förstå hur enastående Kaj Håkanson är och som med en mängd 
citat från mästaren också visar hur man skall komma tillrätta med 
mänsklighetens fundamentala lidande. Slutligen finner vi kanske ett 
läsarjag som antas åtminstone delvis sväva i okunnighet om 
mästaren, lärjungen och den jagdödstradition som de förskriver sig 
till, som lider och som behöver upplysas i större eller mindre 
utsträckning. 

Visst kan man måla upp en sådan bild! Och visst kan den ha ett 
mått av sanning i sig! Men spelar det i slutändan någon roll? Om 
något av vad den här texten talar om är riktigt är det bara 
särskiljande bilder som kan ses för vad de är och släppas. Det som 
egentligen spelar roll är väl om den person som lyfts fram i texten, 
den som skrivit den och läsaren i slutändan känner en lite större 
klarhet över det förunderliga liv som vi alla tycks leva? För 
författaren framstår det i alla fall än en gång som att det bara är en 
sak man kan göra – ge upp! Om man skall kunna leva fullt med 
medkänsla och någon form av vishet bland sina medmänniskor 
måste man släppa taget om varje stund, leva sig igenom en mängd 
små kärleksfulla dödar i livet. Är det inte då som man är som allra 
mest ”där”? Och oavsett hur nuet än ter sig, var man tror sig 
komma ifrån och var man verkar vara på väg, så är det väl just att 
man är ”där” som är allra viktigast? Håkanson en sista gång: 

Att tömma medvetandet, det är att ge upp all identifikation med 
det kända, att odelat och öppet, utan tankar, utan referenspunkter, 
lyssna till allt som är. Det är att inte söka tygla rädslan genom att 
fixera något som helst, att helt öppet vara i och med den förändring 
som hela tiden sker, oberoende av vad jag, dvs. kokongen av 
skenbar självständig vilja, vill. Det är att fullständigt lita på 
tillvaron, att innerligt förstå att den enda verkliga säkerheten ligger i 
erkännandet av den totala osäkerheten, att inse att livet lever som 
det vill, oberoende av vad ”jag” tycker om det. ”Jag” håller kanske 
fast vid att ”jag” ändå kan styra och ställa med livet, men lite 
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reflexion visar att ”jag” och ”mina” planer och föreställningar om 
hur tillvaron skall vara, ideligen kullkastas av livet. 

Det som krävs är att ”jag” släpper hela ”mitt” bagage. Till det 
bagaget hör bilden av ”den som släpper”. […] 

Det är utmaningen: 
Att våga dö från jaget.220 

* * * 
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