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ATT VARA, GÖRA OCH VILJA – DET MÄNSKLIGA DILEMMAT 
Skiss till en trialektisk teori om meningsskapandet och dess relation till beteendet 

 
Per-Olov Blomgren 

 
Detta är en teoretisk uppsats med syftet att belysa relationen mellan 
mänskligt (språkligt) meningsskapande och beteende. Tre drifter 
stipuleras: kontroll (förutsägbarhet), socialitet (samhörighet), och 
motilitet (spontan rörelse). Utifrån dessa konstrueras en modell för 
meningsskapandet bestående av fyra s.k. egokomponenter (jaget, 
miget, existensen och essensen) som på olika sätt är kopplade till 
drifterna. Ett sekundärt syfte är att undersöka möjligheten att 
konstruera ett s.k. trialektiskt meningssamband där tre aspekter (figur, 
grund och bakgrund) samverkar för att göra omvärlden begriplig 
samtidigt som det ges möjlighet för att själva metoderna för 
meningsskapandet utvecklas som en sekundär effekt av dess egen 
verksamhet. Trialektiken diskuteras i ett separat kapitel och 
inkorporeras sedan med den övriga modellen. Det jag tycker mig finna 
är att relaterande (interpersonellt beteende) och resonerande 
(meningsskapande) utvecklas parallellt och skapar varandras 
förutsättningar, medan kontrollbehov och utvecklingspotential står i 
ett ömsesidigt motsatsförhållande, varför en pendling mellan kontroll 
och utveckling är nödvändig. 

 
 

Nyckelord: existentialism, motivation, semantik, subjektivitet, trialektik  
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Förord 
Gör jag det jag gör därför att jag är den jag är, eller är jag den jag är därför att jag gör det 
jag gör? Vem är jag? Varför beter jag mig som jag gör? Vad gör mig till den jag är? Detta är 
frågor jag har ställt mig då och då. Jag kan inte påstå att jag funnit några svar - allt jag uppnått 
är att omformulera och precisera frågeställningarna en aning. Kruxet tycks ligga i att den 
mänskliga tillvaron inte kan beskrivas enbart i termer av varande och agerande; det måste 
finnas en tredje faktor. Denna faktor, tror jag, är viljan. Det som knyter samman min identitet 
med mitt beteende och ger dem båda riktning och mening är min vilja. Vad vill jag göra? 
Vem vill jag bli? Och varför vill jag det jag vill? Vill jag förverkliga det jag uppfattar som 
min identitet, mitt essens, eller vill jag agera ut vissa upplevt önskvärda handlingar – eller 
båda? Här blir det allt mer uppenbart att det inte bara går att säga att viljan är en länk mellan 
jaget och beteendet. Snarare är det så att alla dessa tre komponenter kan fungera som 
förbindelse mellan de andra två: identiteten är det nav som både vilja och handling emanerar 
från, och beteendet är en manifestation av mitt jag och dess vilja – dess riktning och 
subjektiva syfte.  
 
Men överordnat allt det här är meningsskapandet. Utan ett behov av mening är alla tankar om 
identitet, handlingar eller vilja irrelevanta. Det finns då ingen anledning att söka särskilja 
dessa tre begrepp, eller några begrepp ö.h.t., utan varje individ kan strängt taget reduceras till 
en elektrokemisk process bland andra i den fysiska verkligheten. Det torde inte ens vara 
nödvändigt att tala om individer, utan snarare om ett enda holistiskt flöde av organisation och 
entropi. Men då en viktig utgångspunkt för denna teoretiska ansats är att människan är en 
meningsskapande varelse (vi skapar mening till och med när vi sover – i drömmarna) så är 
följaktligen uppdelningen i identitet, beteende och vilja ett relevant sätt (förvisso inte det 
enda) att se på människan. Men samtidigt är vi ju alla delar av den ständiga holistiska process 
som nämndes ovan, vilket tillför en fjärde dimension till hela resonemanget. Ingen av de tre 
ursprungliga komponenterna skapas i ett vakuum – de uppstår inte av sig själva, utan i ett 
intimt samarbete med omvärlden och den mening vi finner i den. Meningen kommer till oss 
utifrån och vi ger mening till andra – vi skapar mening tillsammans. Hur går detta till? Hur 
skapas min identitet och min vilja? Vad ger mina handlingar mening, och hur kan jag agera ut 
och kommunicera det jag finner meningsfullt? Det är frågor som dessa föreliggande uppsats 
kommer att närma sig. Detta med utgångspunkt i språket – ett av meningsskapandets 
viktigaste verktyg. 
 
1 Inledning 
Detta är en rent teoretisk uppsats där jag försöker skissa på hur man kan knyta samman 
individens subjektiva meningsskapande med hennes beteende. Jag kommer att börja med att 
presentera en del teoretiska antaganden som legat till grund för mitt tänkande. De berör alla 
de problem som människan som språklig varelse kan skapa för sig själv, med fokus på hur 
språket kan leda till paradoxer i en tillvaro där sådana i strikt materiell mening inte finns. 
Därefter stipuleras i kapitel 2 tre mänskliga drifter: 1) kontroll; en önskan att kunna förutse 
den närmaste framtiden, detta genom att strukturera minnet och sinnesintrycken. Det är 
genom Kontrollen som vår språklighet skapas. 2) Socialitet; som är ett behov av samvaro och 
autentiska (utomspråkliga) möten med omgivningen. 3) Motilitet; vilket innebär ett 
grundläggande behov av att röra sig och att agera ut olika sinnestillstånd. I kapitel 3 
konstrueras steg för steg en modell för det mänskliga meningsskapandet – Meningscirkeln - 
med utgångspunkt i drifterna och individens subjektiva uppfattning av tid och rum. Här 
presenteras även de fyra s.k. Egokomponenter som utgör personligheten - Jaget, Miget, 
Essensen och Existensen – och de Spänningsfält som uppstår mellan dessa komponenter. 
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I kapitel 4 skiftas fokus till det jag kallar för Trialektik, som både kan ses som en analysmetod 
för olika typer av samhällsvetenskapliga och vetenskapsteoretiska problem, och en modell 
över sambanden mellan de olika instanser i meningsskapandet som presenterats i föregående 
kapitel. Trialektiken bygger på dialektiken, men med tre samverkande instanser istället för 
två. I kapitel 4 förs även ett flertal av de begrepp och relationer som dittills presenterats 
samman i en Trialektisk modell som benämns Agenscirkeln, och tre olika nivåer av 
meningsskapande presenteras. Slutligen, i kapitel 5, kompletteras de två modeller som 
konstruerats i kapitel 3 och 4 med en tredje modell; Egocirkeln.  
 
Sammantaget bildar dessa tre ”cirklar” en grafisk framställning av mänskligt menings-
skapande som, om man tagit till sig alla de bakomliggande begreppen och relationerna dem 
emellan, förhoppningsvis kan användas som verktyg för exempelvis diagnostisering eller 
psykoterapeutisk verksamhet. Några förslag på hur denna typ av applikationer skulle kunna 
realiseras i praktiken läggs dock inte fram här. Denna uppsats är enbart en presentation av 
(valda delar ur) en teoretisk begreppsapparat under utveckling.  
 
1.1 Viktiga teoretiska inspirationskällor 
Anledningen att jag funnit det relevant att teoretisera kring hur människan skapar mening och 
omsätter denna mening i handling är att jag inte hittat någon befintlig teori som på ett 
tillfredställande sätt gör just detta. Eller det är inte riktigt sant; låt mig snarare säga att jag inte 
känner till någon enskild teori som besvarat alla mina frågor. Jag försöker inte göra gällande 
att jag är nyskapande i någon separat del av denna uppsats - för att parafrasera Viktor Frankl 
så står jag på många psykologers och filosofers axlar. Men trots det hoppas jag att läsaren 
finner den helhet alla dessa lånade pusselbitar bildar givande på något sätt. En teori är i sig 
själv ett språk som skapar mening kring ett fenomen genom att konstruera (eller låna) ord och 
stipulera relationer mellan dessa (ett slags grammatik om man så vill) som gör att man kan 
tänka på och tala om fenomenet på ett annorlunda sätt. Min förhoppning är alltså att läsaren 
skall finna det jag har att säga meningsfullt och i någon mån utvecklande. 
 
Att gå in på alla de teoretiker som bidragit med ”pusselbitar” skulle ta för mycket utrymme, 
men om jag skall nämna några så måste det först och främst bli Donald W. Winnicott. Det är 
min subjektiva tolkning av hans begrepp övergångsobjekt, det potentiella rummet och 
motilitet som någonstans ligger till grund för hela denna tankekonstruktion. Vidare har Martin 
Heideggers tankar om hur tid och vara ”ger” varann till det tänkande subjektet varit mycket 
viktiga. Och slutligen måste jag nämna Gregory Bateson och Ludwig Wittgenstein för hur de 
vidgat min förståelse för språkets betydelse för upplevelsen av mening, och de dilemman och 
paradoxer som språket kan försätta människan i. 
 
1.2 Till läsaren 
Här vill jag göra ett par klargöranden som kan förbereda läsaren på en del ”egendomligheter” 
i föreliggande uppsats. 
 
1.2.1 Stor begynnelsebokstav på alla begrepp 
Detta är en lång och tät text där ett stort antal begrepp presenteras, vilket inte lämnar riktigt så 
mycket utrymme för utläggningar och konkreta exempel som troligen vore önskvärt. Detta 
gör att tempot är högt och att många nya termer riskerar att falla i glömska på vägen. Jag 
försöker hjälpa läsaren med det något oortodoxa greppet att skriva ut alla de begrepp jag ser 
som ”mina” med stor begynnelsebokstav. Vissa av dem är mer eller mindre olyckligt 
namngivna, något som eventuellt kan åtgärdas i framtiden. En sak jag definitivt lärt mig under 
arbetets gång är hur svårt det är att namnge begrepp. Det är alltid en balansgång mellan 



 7 

innovation och begriplighet: å ena sidan kan man välja namn som inte finns i vardagsspråket, 
men man riskerar då att helt tappa läsaren. Men alla redan befintliga namn riskerar istället att 
färgas av de konnotationer som läsarens förförståelse skapar, vilket kan leda till mer eller 
mindre allvarliga missförstånd. För att ytterligare hjälpa läsaren är texten i görligaste mån 
korsrefererad. D.v.s. om en referens görs till en tankegång som ligger långt tillbaka i texten så 
anges oftast numret på det avsnitt där den togs upp för första gången inom parentes, samma 
sak gäller om ett resonemang fördjupas på ett viktigt sätt längre fram i uppsatsen. 
 
1.2.2 Reifieringar i texten 
Jag kommer till och från att tala om begreppen i denna teori som vore de självständiga 
subjekt. Om jag till exempel skriver att ”Motiliteten är eller gör si eller så”, så skall detta 
tolkas som ”en individ som är under inflytande av driften Motilitet är eller gör si eller så”. 
Detta grepp används dels för att ge språket mer liv och flyt, men även med det krassa syftet 
att göra textmassan mindre. 
 
1.2.3 Inte en kognitionsteori - en ”integrationsteori” 
Då ett stort fokus hamnar på driften Kontroll kan läsaren förledas att tro att detta i första hand 
är en kognitionspsykologisk teori. Detta är inte helt felaktigt, men samtidigt finns minst lika 
täta kopplingar till psykodynamisk teori, existentialism, systemteori och socialkonstrukt-
ivism.1 Ett sekundärt syfte med denna uppsats är att söka integrera samtliga dessa inriktningar 
– och samtidigt förena individpsykologi med socialpsykologi och samhällsvetenskapen i stort. 
Jag vill uppmana läsaren att läsa fotnoterna (trots att de är många och ibland långa). Där 
kommer jag så ofta som möjligt att anknyta till etablerade teoretiker inom olika psykologiska 
och filosofiska skolor, vilket torde ge läsaren ett visst stöd då resonemangen ibland är mycket 
abstrakta. Observera att dessa kopplingar till mer vedertagna begrepp aldrig får tolkas 
bokstavligen, utan bara skall ses som stödjande hållpunkter i den befintliga psykologiska och 
filosofiska nomenklaturen. Samma sak gäller referenser till olika psykiatriska diagnoser. Jag 
är i grunden tveksam till användandet av dessa då blotta ordet ”diagnos” leder användaren 
(både behandlare och behandlad) till olyckliga (biologistiska) konnotationer. Likväl är de en 
del av den kliniska verkligheten för de flesta psykologer, och att referera till en given 
”diagnos” är ett sätt att förmedla en hel uppsättning beteenden med ett fåtal ord istället för att 
tvingas beskriva dessa i detalj. Många avsnitt avslutas med att de där presenterade begreppen 
kopplas till relevanta ”diagnoser” (enligt DSM-IV). 
 
1.3 Teoretiska utgångspunkter  
Jag kommer här att kortfattat redogöra för några av de grundläggande antaganden som denna 
teori baseras på. Då jag har som mest basal utgångspunkt att människan på gott och ont är en 
språklig varelse kommer denna sektion av uppsatsen att vara centrerad kring språket och dess 
relation till meningsskapandet.  
 
1.3.1 Dubbelbindning och språkets paradoxala natur 
Gregory Batesons (1989) teori om hur schizofreni kan komma ur en uppväxt präglad av 
dubbelbindning är en mycket spännande utvidgning av det som inom logiken och mängdläran 
är känt som Russels paradox. Denna kan uttryckas sålunda: ”X är mängden av alla mängder 
som inte är element i sig själva”. X är en logiskt omöjlig mängd då den inte får innefatta sig 
själv (den får ju bara innehålla ”mängder som inte är element i sig själva”), samtidigt som den 
måste göra det (annars innehåller den ju inte ”alla mängder som inte är element i sig själva”). 

                                                
1 Flera företrädare för samtliga dessa skolbildningar ser utveckling i termer av en pendling mellan integration 
och differentiering (organisation och entropi), vilket är grundläggande även för denna teori. 
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Denna mycket abstrakta sats ursprungliga syfte var att sätta fingret på de problem som uppstår 
när ett element i en begreppsapparat samtidigt placeras på abstraktionsnivåerna objektnivå 
och metanivå inom samma kategori. I Russels paradox ligger ju begreppet ”mängd” på två 
olika abstraktionsnivåer som om de vore samma.2 Detta kan vid första påseende tyckas 
irrelevant för en psykolog, men Bateson menar tvärtom att Russels paradox är högintressant 
för psykologin och då framför allt för att analysera interpersonell kommunikation och de 
potentiella paradoxer som finns i språket. I boken ”Pragmatics of human communication” 
(1967) gör Batesons kollega Paul Watzlawick denna koppling tydlig. Han presenterar tre 
nivåer av mänsklig kommunikation som kan sägas förhålla sig på objekt-, meta- och 
metametanivå till varandra: syntaktisk, semantisk och pragmatisk nivå. Russels paradox i den 
form den uttrycks ovan befinner sig på den syntaktiska, fullständigt abstrakta, nivån av rena 
data och relationer mellan dessa. För att föra upp den till semantisk nivå (ge den mening) 
måste den sättas i ett sammanhang. Den s.k. frisörparadoxen som lyder: ”I vår stad bor en 
frisör som bara klipper alla som inte klipper sig själva” är ett exempel på detta. Liksom 
mängden X är denne frisör omöjlig, han kan inte göra det som satsen beskriver. Så länge man 
förhåller sig på dessa rent språkliga nivåer tycks satsernas paradoxala konsekvenser vara 
triviala - det är ju bara att förkasta dem som nonsens eller banala ordlekar - men på den 
pragmatiska nivån blir paradoxen fysiskt påtaglig och låter sig inte avfärdas så lätt. 
Watzlawick demonstrerar detta genom att placera ovanstående omöjlige frisör i en militär 
kontext och låta hans närmaste befäl ryta: ”Jag beordrar dig att klippa alla på ditt kompani 
som inte klipper sig själva!” Här hamnar frisören i ett dilemma som inte försvinner bara för 
att han inser dess orimlighet – han befinner sig i en situation som präglas av dubbelbindning.  
 
Bateson ställer upp följande tre kriterier för att man skall kunna tala om dubbelbindning:  
 
1. Betydelsefull relation / kontext. Det rör sig om två eller fler personer som är involverade på 
ett sådant sätt att relationen för minst en av dem har kritisk betydelse för överlevnad eller 
försörjning. Urtypen är en familj (och då framför allt barnets position i familjen), men det kan 
lika gärna röra sig om en rigid organisation som t.ex. militären.  
2. Paradoxal kommunikation i form av en negativ självreferens, bestående av: 

a. Ett påstående - objektnivå 
b. Ett påstående om det första påståendet – metanivå  
c. Påståendena a och b är ömsesidigt uteslutande - negation 

3. Mottagaren kan inte lämna situationens referensram, varken fysiskt, eller genom 
metakommunikation (d.v.s. kommunikation om kommunikationen).  
 
Nyckelfrasen här är negativ självreferens (självmotsägelse) – alltså  kommunikation inom ett 
slutet system (självreferens) där denna kommunikation är motsägelsefull (negerande). Den 
typ av paradoxer som Russels paradox tillhör kännetecknas av just negativ självreferens. 
Dubbelbindning innebär alltså att vara fast i en kontext som präglas av paradoxal 
kommunikation på den pragmatiska nivån, där man alltså inte kan göra ”rätt” hur man än gör. 
Det finns två sätt att bryta detta paradoxala tillstånd: antingen genom att separera sig från 

                                                
2 Ett exempel: Elementet ”katter” befinner sig på objektnivå i relation till den övergripande kategorin (mängden) 
”däggdjur” (som alltså är på metanivå i förhållande till ”katter”, men på objektnivå i förhållande till t.ex. 
kategorin ”ryggradsdjur” etc.), men på metanivå i förhållande till den underliggande kategorin ”angorakatter”. 
Att placera ”katter” i samma kategori som ”angorakatter”, ”siameser” m.fl., och samtidigt kalla den 
övergripande kategorin ”katter” är en logiskt otillåten blandning av abstraktionsnivåer. Det som innefattar alla 
element i en kategori får enligt mängdläran inte själv ingå som ett element i denna kategori. 
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kontexten, och alltså göra självreferensen till oproblematisk (utåtriktad) referens,3 eller att 
upphäva negationen.  
 
Låt mig exemplifiera med en variant av en annan välkänd paradox som även den bygger på 
självmotsägelse. Ponera att någon säger såhär till dig: ”Jag är en lögnare”.4 Om den här 
personen talar sanning, så ljuger hon (om att hon är en lögnare) och om hon ljuger så betyder 
ju det att hon inte är en lögnare (alltså talar hon sanning). En omöjlig situation på samma 
grunder som Russels paradox: uttalandet på objektnivå refererar negativt till sig själv, d.v.s. 
placerar sig samtidigt på sin egen metanivå och omintetgör (negerar) därmed de nödvändiga 
förutsättningarna för sin egen existens.5 Om situationen hade varit en annan, om t.ex. 
ovanstående person hade sagt ”Jag talar sanning.”, och någon annan genast infogat ”Nej, hon 
ljuger!”, så hade man bara stått inför en mycket mindre problematisk motsägelse (not 3). Om 
man kan separera uttalandet (objektet) från metauttalandet finns det ju en möjlighet att välja 
vilket av uttalandena, och i det här fallet; vilken av personerna, man skall tro på. I 
motsägelsen finns en valmöjlighet som utesluts i paradoxen, där det enda val man har är att 
försöka undvika den paradoxala situationen och om detta är omöjligt (barnet kan t.ex. inte 
lämna sin familj trots att det ställs inför motstridiga krav) är dubbelbindningen ett faktum.  
 
Ovanstående ”lösning” innebär alltså en fysisk separation av uttalandena på objekt- och 
metanivån, som uppnås genom att låta olika personer yttra dem, vilket man kan tycka är fusk 
eftersom det ju i grunden inte är samma sak som det ursprungliga; ”jag är en lögnare”. Man 
kan dock även tänka sig en språklig separation av abstraktionsnivåerna i lögnarparadoxen. 
Hela problemet hänger ju på rigiditeten i definitionen av ordet ”lögnare”, som förutsätter att 
en lögnare är en person som alltid ljuger. Om detta inte gäller, om man kan tänka sig att även 
en lögnare kan tala sanning ibland, så försvinner den tvingande negationen från uttalandet. Då 
blir följande en möjlig tolkning: ”Jag är (oftast) en lögnare (men jag ljuger inte när jag säger 
det här)”.  
 
Här börjar man närma sig det jag vill behandla i denna uppsats; dels kopplingen mellan 
identitet (som i ”jag är en lögnare”) och handling (som i ”det jag gör är att ljuga”), och dels 
relationen mellan det materiella och det språkliga. Båda är avhängiga individens krav på 
absolut vetskap om hur verkligheten är och kommer att vara betingad (det som framgent 
kommer att kallas Kontrollbehov). Båda ovanstående transformationer av lögnarparadoxen till 
ett (enklare) motsatsförhållande ställer individen inför ett val: Vilken av personerna skall jag 
tro på - den som om sig själv säger att hon är sanningsenlig, eller den som om någon annan 
säger att hon ljuger?6 Vad skall jag ta fasta på – den lexikala definitionen av ordet ”lögnare”, 
eller den eventuella underliggande betydelsen bakom ett uttalande som ”jag är en lögnare” - 
något som kräver subjektiv tolkning? Ett tänkbart tredje alternativ är i båda fallen att fly hela 
situationen genom att fysiskt förflytta sig från platsen, eller ignorera det motsägelsefulla -
d.v.s. att undvika valet och därmed även det ansvar alla val innebär. 

                                                
3 Och därigenom omforma paradoxen till en motsägelse. Watlawick trycker på vikten av att hålla isär renodlade 
paradoxer och motsägelser, något som inte alltid är så lätt. 
4 Lögnarparadoxen har diskuterats inom filosofin ända sedan antiken, men den är definitivt relevant även för en 
nutida psykolog. Det är exempelvis sannolikt att man i sitt yrke då och då möter klienter som refererar till sig 
själva som ”patologiska lögnare” eller något liknande.  
5 Detta blir något tydligare om man inkluderar det ”prefix” som varje påstående implicit bär med sig, men som 
bara i undantagsfall görs explicit: ”det är sant att…”. Detta skulle alltså skapa satsen: ”Det är sant att jag är en 
lögnare”, vilket gör dess paradoxala natur mer uppenbar.  
6 För att, liksom i not 4, koppla till en psykologs kliniska verklighet kan man tänka sig att det i en patients 
journal står att hon är en ”patologisk lögnare”, medan hon själv bedyrar att det hon säger är sant. Även detta 
ställer psykologen inför ett val mellan disparata tolkningar av verkligheten. 
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1.3.2 Mening föregår sanning 
Det förra avsnittet handlade om språkliga paradoxer och frågan om individens möjlighet till 
absolut vetskap. Detta leder osökt vidare till vetande på en mer strukturell nivå. I vilken mån 
kan vetenskapen, och främst då samhällsvetenskaperna, uttala sig om verkligheten? Det finns 
tydliga paralleller mellan en människas vardagstillvaro och en samhällsvetares forskning. Alla 
har en vetenskapsteoretisk ståndpunkt, oavsett om de är medvetna om den eller inte! För att 
tydligt klargöra denna ståndpunkt måste man dela upp det man kallar kunskap i (minst) tre 
nivåer – ontologisk, epistemologisk och semantisk: 
 
Ontologi – Vad man antar existerar. Som en kommentar till denna beskrivning av ontologi i 
en hemtentamen jag skrev för något år sen fick jag av examinatorn kommentaren: ”Mer 
traditionell definition: ’Vad som finns’”. Han menade alltså att kalla ontologi för ett 
antagande var i grunden felaktigt. Men hur kan ontologin vara något annat än ett antagande 
om den uttrycks språkligt (not 12)? Och om den inte uttrycks språkligt, hur skall den då 
uttryckas? Som jag ser det måste man - och märk väl att jag här främst (men inte enbart) 
uttalar mig om samhällsvetenskaperna - hela tiden utgå från att även till synes fundamentala 
antaganden om vad som finns och inte finns kan komma att ifrågasättas. Jag vill dock 
poängtera att jag inte är idealist eller nihilist. Jag är övertygad om att det finns en materiell 
verklighet och att den styrs av naturlagar. I vilken mån vi kan veta något om den fysiska 
verkligheten och dess lagbundenheter är dock en annan sak, vilket för oss till nästa nivå. 
 
Epistemologi – Vad man kan veta om det som existerar, och hur denna kunskap kan uppnås. 
När man talar om kunskap glömmer man ofta att det handlar om mänsklig kunskap – kunskap 
är inte något som bara finns, utan det måste finnas ett subjekt, en bärare av kunskapen. Vad 
som kan vetas begränsas följaktligen av bärarens kapacitet, d.v.s. ytterst av människans 
perceptuella och kognitiva förutsättningar. All sofistikerad teknologi och komplexa 
matematiska formler för att beräkna statistiska samband etc. förändrar inte det faktum att det i 
slutändan måste finnas en människa som gör alla de data som våra tekniska hjälpmedel 
producerar begripliga. En uppsättning statistiska data, en bild från ett elektronmikroskop, eller 
en EEG-kurva kan inte kallas kunskap innan de tolkats - gjorts meningsfulla av någon. De kan 
(liksom ord och symboler etc.) antyda något, och det kan råda mer eller mindre konsensus om 
att de antyder (betyder) just detta något. Men det är viktigt att vara medveten om att de även 
måste betyda något för någon som vid ett givet ögonblick upplever dem som meningsfulla, 
och att denna någon inte nödvändigtvis måste acceptera den mening som det anses råda 
konsensus kring – detta utan att man otvetydigt kan säga att hon har fel (eller rätt). Men för att 
kunna tala om konsensus om kunskapens mening, d.v.s. delad mening, kommunicerbar 
mening, måste man gå vidare till den semantiska nivån. 
 
Semantik – I vilken mån språket7 kan rymma och förmedla den uppnådda kunskapen. Så länge 
man håller sig på den epistemologiska nivån kan man tänka sig en speciell variant av  
meningsfull kunskap, nämligen individens upplevelse av något som är fullständigt 
fenomenologisk och följaktligen utanför det man i konventionell mening kallar språket. 
Intensiva upplevelser av exempelvis smärta eller vällust tillhör denna typ av ”kunskap”, men 

                                                
7 Observera att jag här och framgent använder ett mycket brett språkbegrepp, som utöver verbala komponenter 
t.ex. innefattar s.k. ”non-verbal ques” (kroppshållning, mimik etc.) och även andra typer av betydelsebärande 
symboler och illustrationer som traditionellt kanske inte omfattas av detta begrepp. Alla sätt att upprätthålla och 
kommunicera mening inom en individ, eller mellan individer, är språkliga. Såtillvida är det kanske rimligare att 
tala om en semiotisk kunskapsnivå, snarare än en semantisk. 
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strängt taget kan alla former av sinnlig erfarenhet räknas dit.8 Jag har dock svårt att se att 
någon vetenskapsman inom något område skulle kalla detta för kunskap, då det per definition 
handlar om något fullständigt subjektivt, som dessutom är bundet till det specifika ögonblick 
då det upplevs. Detta leder vidare till ännu en ofta förbisedd aspekt av kunskap: den måste 
vara kommunicerbar från människa till människa och över tid och rum. Vilket i sin tur 
betyder att meningsfull kunskap inte bara begränsas av den mänskliga fattningsförmågan utan 
även av det språk den uttrycks på. Det man inte har meningsbärande enheter för kan man 
alltså inte heller ha kunskap om.  
 
Och, för att återknyta till föregående avsnitt; det tycks inte vara möjligt att konstruera ett 
språk - en operationalisering av verkligheten om man så vill - där orden (begreppen) är både 
heltäckande och ömsesidigt uteslutande (konsistenta). En konsekvens av Russels paradox är 
som jag ser det att ett givet språk inte samtidigt kan omfatta allting, och bestå av ord vars 
meningsinnehåll aldrig överlappar varandra. Trots det är det denna möjlighet man oftast 
förutsätter när man operationaliserar inför ett forskningsprojekt. Och man kommer inte undan 
denna problematik genom att hänvisa till att man inte är ute efter att beskriva ”allting” utan 
bara ett väl avgränsat fenomen, därför att detta argument bara för vidare problemet till nästa 
abstraktionsnivå. Själva den avgränsning av det fenomen forskaren tänker undersöka måste ju 
finnas inom samma språksfär (annars är inte avgränsningen i sig begriplig) men på en 
metanivå till det givna forskningsprojektets interna operationalisering. Och så vidare, 
abstraktionsnivå för abstraktionsnivå, i en principiellt oändlig räcka.  
 
Vad gäller den syntaktiska nivån av ”rena fakta” och relationer mellan dessa skulle troligen 
vissa logiker, matematiker och andra bättre skolade inom detta område än jag, invända mot 
ovanstående antagande att ”den perfekta operationaliseringen” (det ultimata språket) är en 
omöjlighet. Men detta spelar inte så stor roll för en psykolog eller vetenskapsteoretiker då 
språket på den syntaktiska nivån (som alltså eventuellt kan tänkas vara både heltäckande och 
konsistent) har mycket lite med verkligheten att göra. Den syntaktiska nivån, logikens, 
geometrins och matematikens domän, handlar egentligen bara om sig själv. Så fort man 
försöker applicera det syntaktiska språket på den materiella verkligheten, som Watzlawick 
exempelvis gör när han överför Russels paradox till en militär kontext (1.3.1), så blir de 
språkliga problemen av en helt annan magnitud. För kommunikation på den semantiska, och 
utan tvekan den pragmatiska nivån tror jag ingen kan göra gällande att ett fullständigt 
uttömmande språk, som samtidigt inte innehåller några begrepp vars betydelse överlappar 
varandra, existerar eller ens är principiellt möjligt.9 Var hamnar man då? Vad är 
konsekvensen av insikten att vårt språk aldrig till fullo kan omfatta hela verkligheten eller 
formulera satser vars sanningsvärde aldrig är tvetydigt? Som jag ser det hamnar man i samma 
läge som i slutet av det förra avsnittet: man kan välja mellan de alternativa tolkningar som en 
given situation ger vid handen, eller fly. Man kan antingen fly situationen helt och hållet, eller 
in i en övertro på språkets förmåga att beskriva verkligheten. 
 
I förordet till ”Tractatus” (1982) sammanfattar Wittgenstein på sätt och vis hela sin bok i 
följande mening: ”Vad som alls låter sig sägas, kan sägas klart; och vad man icke kan tala 
om, därom måste man tiga.” Det han säger är alltså att man även på den semantiska nivån är 
kapabel att formulera satser vars sanningsvärde är otvetydigt, och i den mån man inte kan det 
– i den mån det man vill säga inte kan uttryckas ”klart” – skall man inte säga något alls. Som 
                                                
8 Denna typ av ”kunskap” är det som längre fram kommer att benämnas Autentisk mening (3.1). 
9 G.W. von Wright (1971) skriver: ”Många logiker har ansett att Russels typteori är en godtagbar lösning av de 
logiska antinomiernas problem. Däremot har man nästan enhälligt varit av uppfattningen, att teorien i ingen 
händelse bemästrar svårigheten med de semantiska paradoxerna.” 
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jag ser det skulle detta leda till en värld där mycket lite blev sagt. Men så ser ju inte världen 
ut; människor uttalar sig ständigt om saker som vore de definitiva sanningar, trots att språket 
alltid är bristfälligt och innehåller tvetydigheter och tolkningsutrymme. Wittgenstein insåg 
även han det ohållbara i en så dogmatisk tro på språkets förmåga till klarhet10 och reviderade 
senare sina åsikter i ”Filosofiska undersökningar” (1998), där han istället diskuterar hur vi 
skapar språket och dess mening genom handling i vad han kallar språkspel. Kommunika-
tionens ord, satser, gester m.m. betyder inte rätt och slätt ”det de betyder” (de är inte ”klara”), 
utan det vi låter dem betyda genom vårt sätt att använda dem i olika sammanhang. Vi skapar 
och återskapar ständigt språket i vår kommunikation på de semantiska och pragmatiska 
nivåerna. Så ser man dock i allmänhet inte på språket i vardagslag, utan där ansluter man sig 
nog mer till (den ”tidige”) Wittgensteins antagande att det man vill ha sagt ”kan sägas klart” – 
något annat vore helt enkelt inte praktiskt.  
 
Men, och detta är viktigt; oavsett hur vi ställer oss till språket - om vi är ödmjuka inför dess 
(och våra egna) brister, eller om vi utgår från att språket kan omfatta sanningen i dess helhet – 
så kommer det individen finner meningsfullt att ha företräde över den objektiva sanningen i 
de fall då de två kommer i konflikt. Valet mellan det objektivt sanna men (för individen i ett 
givet ögonblick) meningslösa kontra det meningsfulla men osanna är alltid på förhand 
avgjort till det senares favör. Detta är en av språkets ofta förbisedda välsignelser – det lånar 
sig till att skapa mening även i situationer där ingen sådan finns och kan därmed skydda 
individen från sanningar som är henne övermäktiga. 
 
1.3.3 Bipolaritet, intet och konstruerade paradoxer 
Två av logikens axiom är 1) motsägelselagen som lyder: ”ett sakförhållande kan inte på en 
och samma gång gälla och inte gälla” och 2) lagen om det uteslutna tredje: ”för varje sats p 
gäller antingen p eller icke-p” (Lübke, 1993). Det senare är nära besläktat med den s.k. 
bivalensprincipen: ”varje välbildad sats är antingen sann eller falsk” (ibid). Russels ”lösning” 
på den paradox han upptäckt (1.3.1) var att till bivalensprincipen tillfoga att en sats även kan 
vara ”meningslös”. Meningslösa är enligt Russel alla satser om vilka det inte går att säga att 
de är sanna eller falska, vilket alltså definierar alla paradoxer som meningslösa. Detta kan ju 
tyckas vara ett elegant sätt att göra sig av med de besvärliga paradoxerna genom att helt 
enkelt definiera bort dem. Men som vi sett kan inget rationellt ”bevis” för att en situation är 
”omöjlig” eller ”meningslös” befria någon från en dubbelbindningssituation. På den 
pragmatiska nivån är det ju situationens meningslöshet som är problemet – det är just det 
faktum att individen hindras från att skapa mening som gör upplevelsen så plågsam!11  
 
Men, ett för mig grundläggande ontologiskt antagande är följande: den materiella 
verkligheten är inte paradoxal - det finns inga motsatser i naturen. Hur går detta ihop? Hur 
kan man säga att den pragmatiska tillvaron full av potentiella paradoxer, och samtidigt påstå 
att den fysiska verkligheten är motsatsfri? Än en gång handlar det om språket: om allt är 
språkligt – t.o.m. våra antaganden på den ontologiska nivån måste ju som sagt uttryckas på ett 
språk12 – så måste diskrepansen mellan det som upplevs och det som finns vara språklig. Här 
                                                
10 Och detta kanske redan medan han skrev ”Tractatus”. Den näst sista satsen (6.54) lyder: ”Mina satser 
förklarar genom att den, som förstår mig, till slut inser dem vara nonsens, när han stigit ut genom dem – på dem 
– bortom dem. (Han måste så att säga kasta bort stegen, sedan han klättrat upp på den.) Han måste övervinna 
dessa satser, då ser han världen på riktigt.” 
11 Jfr. Leon Festingers teori om kognitiv dissonans, som han beskriver som ett mycket obehagligt tillstånd. I 
Elliot Aronsons bok ”The Social Animal” (1999) redogörs för experiment som talar för att motivationen att 
undvika kognitiv dissonans är helt jämförbar med att reducera hunger, törst eller smärta. 
12 Vilket torde göra ovan nämnda examinators definition av ontologi som läran om ”det som finns” mycket 
problematisk (1.3.2). Det skulle i så fall innebära en extrem, idealistisk tolkning av Derridas tes om att 
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blir alltså särskiljandet av den epistemologiska och den ontologiska nivån mycket viktig, 
samtidigt som språket - som vi är tvingade att använda när vi talar om, och tänker på båda 
dessa nivåer – gör att de blir mycket svåra att entydigt hålla isär. Ett uppenbart dilemma. Vad 
skall vi då med språket till om det nu bara trasslar till vår tillvaro?  
 
Ett tänkbart svar på den frågan är att språket lyfter vår existens utanför den omedelbara 
sinneserfarenheten och ger den tidsliga och rumsliga kvaliteter genom att placera den i en 
kontext baserad på tidigare erfarenheter och förväntningar om framtiden. Kunskapen (den 
upplevda meningen) är som sagt inget som existerar i ett vakuum; den handlar alltid om 
något, och den har alltid en bärare – den är för någon – och den har en form. Denna form är 
nästan alltid språklig, d.v.s. den består av meningsbärande enheter och relationer mellan 
dessa. Men inte alltid: under punkten om den semantiska nivån ovan (1.3.2) stipulerades en 
utomspråklig upplevelse av kunskap i den rent kroppsliga upplevelsen av här och nu. Utan 
språket skulle denna sinnliga ”kunskap” vara allt vi hade att tillgå, och då vore det mycket 
svårt att tänka sig hur minne eller vilja (intentionalitet) skulle kunna existera. En av språkets 
mest grundläggande funktioner torde vara att strukturera minnet. Minnets funktion är i sin tur 
att agera bärare av delar av verkligheten som inte för tillfället finns tillstädes, vilket är en 
förutsättning för att kunna forma och upprätthålla intentioner om framtiden. För att tala i 
objektrelationsteoretiska termer kan man säga att spädbarnets minne av mamman (objektet) 
skapar trygghet genom att låta det bevara henne inom sig även när hon inte är närvarande. 
Detta minne existerar då i form av en ”icke-mamma”, en frånvaro, ett slags hålrum som står 
redo att fyllas av den riktiga mamman när hon kommer tillbaka i fysisk form (2.3.1.1). På 
motsvarande sätt används språket för att förenkla tillvaron även när det gäller mindre viktiga 
saker än den absoluta förutsättning för överlevnad som mamman är för spädbarnet. Utan 
minnet och språket - där varje objekt kan leva kvar i form av ”icke-objekt” - kan man aldrig 
vara säker på att något är detsamma från gång till gång, eller ens att något existerar som man 
inte har omedelbar sinneserfarenhet av - en ohållbar tillvaro.  
 
Vi klarar oss alltså inte utan språket - vi är språkliga varelser och det med nödvändighet. Men 
vi måste vara medvetna om att den gåva språket ger – förmågan att finna mening i något 
utöver den omedelbart givna sinneserfarenheten – också kan skapa stora problem. När vi 
förhåller oss strikt språkligt till tillvaron, d.v.s. enbart i termer av dåtida erfarenheter (minne) 
och framtida mål (vilja), så är vi inte närvarande i nuet, och det är i nuet som den autentiska 
verklighetsupplevelsen finns (3.1). Låt mig avsluta inledningskapitlet med en illustration från 
Sartres ”Varat och intet” (1992) som beskriver den språkliga frånvaron (intet) på ett lysande 
enkelt sätt: Sartre sitter på ett café och väntar på sin gode vän Pierre. Denne är kraftigt 
försenad och Sartre blir allt mer otålig. Cafét är fullt av människor och överallt omkring 
honom försiggår intressanta diskussioner. På väggarna hänger vackra tavlor och det finns 
blommor i fönstren. På bordet framför honom står kaffet och kallnar och bakelsen han köpt 
ligger oäten på tallriken. Sartre är omgiven av intryck för samtliga sinnen som han skulle 
kunna ta in om han så ville, men det gör han inte – han ser, hör, känner, luktar eller smakar 
inget av allt det som bjuds honom. Allt han är medveten om, där han sitter och bara väntar, är 
Pierres frånvaro – Pierres intet – icke-Pierre. Sartre skapar alltså ett språkligt vakuum och 
placerar sig själv i detta torftiga tomrum genom sina försök att skapa mening av sin egen 
frustrerade förväntan. Denna manöver gör dock bara situationen värre, vilket blir uppenbart 
för honom så snart han inser följande enkla sanning: Det finns ingen icke-Pierre, varken på 
cafét eller någon annanstans – icke-Pierre existerar bara i Sartres frustrerade medvetande. I 
den materiella verkligheten finns inget intet, ingen frånvaro, inga bipolariteter och inga 
                                                                                                                                                   
(bokstavligen!) ingenting finns utanför ”texten” (Cuff, et al, 2001), vilket jag definitivt inte tror var vad min 
examinator (eller Derrida) menade.  
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motsägelser – verkligheten bara är – den icke-är aldrig. Däri ligger kärnan till de paradoxer 
som egentligen inte existerar, men som skapas av vår språklighet – av våra försök att 
Kontrollera vår tillvaro och skapa mening av det som annars vore ett oförutsägbart kaos. 
 
2. Tre grundläggande drifter – Kontroll, Socialitet och Motilitet 
Stig Fahnér (1989) anger i ”Psykoanalytiskt lexikon” en definition av begreppet drift som jag 
tycker fungerar även för mina syften: ”En kraft som riktar organismens aktiviteter mot ett 
mål. Driftkällan är ett somatiskt spänningstillstånd. Driftmålet är att upphäva detta 
spänningstillstånd, och målet uppnås med hjälp av ett objekt.” Han trycker även på bilden av 
drifterna som ”mytiska väsen […] svåra att fånga i den vetenskapliga psykologins 
grovmaskiga nät” (ibid.), och på vikten av att noga hålla isär begreppen drift och instinkt.13 
Allt detta är psykodynamiska grundteser som jag utan större reservationer kan skriva under 
på. Detta gäller även idén om de intrapsykiska konflikter som oundvikligen uppstår mellan 
drifterna (not 19).  
 
De tre drifter som kommer att beskrivas i detta kapitel är: 1) Kontroll: som driver individens 
språklighet genom avgränsandet av objekt och upprättandet av relationer mellan dessa, med 
målet att skapa en förutsägbarhet tillräcklig för intentionellt handlande. 2) Socialitet: 
människans behov av samhörighet med existensen i stort, men främst med andra människor 
och sig själv som fysisk varelse. 3) Motilitet: en kroppslig drift att röra sig och kommunicera 
ickespråkliga sinnesförnimmelser, som kan sägas ligga till grund för kreativitet såväl som 
aggressivitet.14 En grundläggande definition på ”psykisk hälsa” skulle kunna lyda kort och 
gott: balans (konfliktfrihet) mellan dessa drifter: att kunna skapa en rimligt förutsägbar 
tillvaro samtidigt som man tillåter sig att i görligaste mån förutsättningslöst möta omvärlden 
och ge utrymme åt sina impulser att leva ut känslor genom spontan rörelse.  
 
2.1 Den första driften - Kontroll  
Kontroll är att skapa en bild av verkligheten (Observation) som upplevs som tillräckligt stabil 
för att basera beslut på (Motivation). Genom Kontrollen Avgränsar individen sina sinnes-
intryck till hanterbara objekt (differentiering) och sätter dem sedan samman till en upplevt 
meningsfull helhet (integration).15 Utifrån denna subjektiva mening skapas en bild av den 
aktuella verkligheten och vad som kan tänkas (och inte tänkas) hända härnäst - vad individen 
kan (och inte kan) göra, och vad dessa handlingar antas få för konsekvenser. 
 
2.1.1 Kontrollnivåerna 
Kontrollen fungerar på tre nivåer: Observerande, Organiserande och Motiverande. På 
Observationsnivån skapas den verklighetsupplevelse som nämndes ovan, och på Motivations-
nivån omsätts denna i handling. Handlingens konsekvenser - den förändring i omgivningen 
som individen uppfattar efter att den utförs – står sen till grund för nya Observationer, o.s.v. 
Mellan dessa nivåer finns Organisationsnivån (minnet), som båda de andra nivåerna 
kontinuerligt hämtar information från, samtidigt som Observationsnivån ständigt även bidrar 

                                                
13 Där en instinkt är en direkt determinerad koppling mellan ett stimuli och en given respons, medan en drift 
snarare anger en riktning som individen har mer eller mindre möjligheter att medvetet hämma eller styra. 
14 En viktig skillnad mellan denna teoretiska ansats och stora delar av den psykodynamiska skolans inställning är 
att människan här inte ses som intrinsikalt aggressiv. Aggression är alltså inte en separat drift som måste 
tillfredställas oavsett yttre omständigheter för att inte leda till inre spänningstillstånd och andra oönskade 
effekter, utan snarare en konsekvens av oförlösta konflikter mellan och inom Kontroll, Socialitet och Motilitet. 
Såtillvida ligger denna teori närmare frustrations-aggressionshypotesen (Hergenhahn & Olson, 1999). Jfr. not 33 
och 34. 
15 Jfr. gestaltpsykologins begrepp figur och grund. Se även kapitel 4. 
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till att förändra hur Organisationsnivån är uppbyggd och vad den innehåller. Detta skapar en 
aldrig avstannande meningsskapandeprocess av Observation (i termer av sinnesintryck 
Avgränsade och relaterade till varann med hjälp av information hämtad från Organisations-
nivån), Organisation (där ny information från Observationsnivån förändrar Organisationens 
struktur och innehåll) och Motivation (där ett handlingsalternativ plockas ur Organisations-
nivån på basis av den av Observationen uppfattade verkligheten): 
 

 
Figur 1 
 
Denna illustration visar bara en starkt förenklad bild som är långt ifrån allmängiltig, men den 
kan duga vid den här punkten i framställningen (i avsnitten 3.5 – 3.5.5 beskrivs processen mer 
detaljerat). Man bör inte tolka figur 1 som att det enbart handlar om att ett medvetet uppfattat 
stimuli i omgivningen leder till en intentionell handling. Minst lika ofta kan man tänka sig att 
perceptionen, intentionen, eller båda, är omedvetna. Detta sker exempelvis när man uppfattar 
verkligheten mer i form av ett Socialt möte (2.2.1) än genom Kontrollnivån Observation, eller 
vid impulsiva eller reflexartade rörelser, d.v.s. då Motiliteten kan sägas ha företräde över det 
intentionella handlandet (Agensen) (2.3.1). Dessutom är det viktigt att påpeka att inte heller 
Observation eller Motivation nödvändigtvis sker medvetet, tvärtom är det vanligare att stora 
delar av bådadera sker på ett omedvetet, eller förmedvetet (Abstrakt) plan (3.1.2).  
 
2.1.2. Potentialitet och Kontrollbehov 
Observationens och Motivationens resultat ger sällan entydiga bilder av verkligheten utan 
skapar ett utrymme utifrån vilket det manifesta beteendet kan initieras. Detta utrymme 
benämns Potential: Observationen skapar en Realitetspotential och Motivationen en 
Agenspotential - sammantaget bildar de individens Potentialitet. Potential är liktydigt med 
kapacitet eller energi, och med det i åtanke kan man kanske se Potentialerna som två 
”batterier” med en pluspol (vad som kan finnas och göras) och en minuspol (vad som inte kan 
finnas eller göras) som s.a.s. driver individen – skapar dess Potentialitet, dess riktning. I 
utrymmet mellan dessa poler finns den tänkbara framtid, både vad gäller omgivningen och 
individens handlingsalternativ, som i ett givet ögonblick kan accepteras inom ramarna för 
upprätthållen Kontroll. Storleken på utrymmet mellan polerna är det spelrum som Kontrollen 
tillåter de andra drifterna: inom Realitetspotentialen kan Socialiteten få utlopp utan att skapa 
Kontrollförlust, och samma relation gäller mellan Agenspotentialen och Motiliteten.  
 
Här blir begreppet Kontrollbehov relevant. Individens Kontrollbehov är inte konstant utan kan 
fluktuera av olika skäl (5.2.3). Med stigande Kontrollbehov snävas utrymmet mellan polerna 
av, till att, i extremfallet (vid t.ex. grav tvångsmässighet), endast innefatta ett enda alternativ. 
Detta är ett för individen mycket känsligt tillstånd: om den reella verkligheten visar sig skilja 
sig det minsta från den som Realitetspotentialen givit vid handen, eller om individen 
förhindras att utföra den enligt Agenspotentialen enda möjliga handlingen uppstår 
Kontrollförlust, något som individen upplever i form av fysiskt obehag (not 11).  
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2.1.3 Två typer av Kontrollförlust 
Det är naturligtvis inte bara under dessa extrema förhållanden som Kontrollförlust kan uppstå. 
Närhelst den omedelbara upplevelsen av den fysiska verkligheten sträcker sig utanför 
individens Avgränsade Potentialitet - vilket den alltid kan göra, hur stort utrymmet mellan 
polerna än är - uppstår Kontrollförlust. Graden av Kontrollförlust, alltså obehagets intensitet, 
samvarierar med hur stor diskrepansen mellan den Potentiella (förväntade) och den reella 
(Observerade) verklighetsupplevelsen är. Det kan röra sig om allt från en lätt olustkänsla till 
mycket kraftig ångest. I extrema fall når Kontrollförlusten en sådan nivå att man kan tala om 
ett psykiskt trauma.  
 
I det förra stycket beskrevs en Kontrollförlust som uppstår ur att en befintlig Potentialitet 
frustreras, men man kan även tänka sig en annan variant. Ibland kan individen inte alls skapa 
sig en Potentialitet som gör det möjligt för henne att uppleva Kontroll. Det rör sig ofta om 
situationer som är okända för individen, där hon inte har tillräcklig (Observerad och/eller 
Organiserad) information för att skapa någon förväntan om vad som komma skall. En variant 
av detta är de dubbelbindningssituationer som omnämndes i inledningen, där individen 
upplever att vad hon än gör så blir det ”fel”, och att hon dessutom inte kan förutsäga vad 
konsekvenserna av att göra fel kommer att bli. Denna typ av Kontrollförlust är ännu mer 
ångestskapande än den förra, men båda leder till samma reaktion. För att skapa förutsättningar 
för att åter kunna Kontrollera situationen minskar individen utrymmet mellan polerna i de två 
potentialerna, d.v.s. hennes Kontrollbehov ökar.16 Ett annat sätt att uttrycka detta är att 
individen gradvis ökar ”kontrasten” i sin verklighetsupplevelse, så att allt färre nyanser kan 
urskiljas, i extremfallet tills endast ”svart” och ”vitt” återstår.17 En ”svartvit” värld är enklare 
att Kontrollera, men den har även avsevärt mycket mindre med den reella verkligheten att 
göra. Här befinner sig individen i det sköra tillstånd som nämndes ovan, där det bara finns en 
tänkbar verklighet och/eller bara ett handlingsalternativ som upplevs som möjligt 
(Potentiellt). Så länge dessa rigida förväntningar uppfylls är tillvaron s.a.s. ”vit” (god), medan 
allt som hotar denna sista utpost av Kontroll är ”svart” (ont) och måste bekämpas eller 
undflys. Här reagerar individen i allmänhet antingen med passivitet och/eller undvikande, 
eller överkompensatoriskt utagerande.18  
 
Oavsett vilken typ av Kontrollförlust det rör sig om riskerar individen alltså att fastna i en ond 
cirkel av eskalerande Kontrollbehov, med därtill hörande ökning av risken för Kontroll-
förlust, som i sin tur kan leda till ytterligare förhöjt Kontrollbehov o.s.v. Men om individen 
åter lyckas skapa och upprätthålla Kontroll finns möjlighet att vända cirkeln, varvid 
Kontrollbehovet minskar, utrymmet mellan Potentialernas poler ökar, och individen stegvis 
blir mer mottaglig för tillvarons nyanser igen (5.2.3).19 
 
2.1.4 Kontrollformerna 
Kontrollnivån Organisation styrs och struktureras i sin tur av fyra Kontrollformer: Reifiering, 
Associering, Hierarkisering och Polarisering. Reifiering skapar objekt genom den 
                                                
16 Jfr. det psykodynamiska begreppet regression (Freud, 2002). Här handlar det dock inte så mycket om att 
regrediera tillbaka till en fixeringspunkt, utan snarare om en återgång till en tidigare, mer primitiv, språknivå, där 
en grövre (mindre nyanserad), men därför även effektivare, form av Kontroll blir möjlig. Jfr. avsnitt 5.2.3. 
17 Jfr. Melanie Kleins (2000) begrepp klyvning. Se även avsnitt 4.3.3 och 5.1.2. 
18 D.v.s ett mer eller mindre Kontrollerat (intentionellt) ”fight or flight”-beteende. Detta kommer längre fram 
(2.3.4) att benämnas Tvångsmässigt respektive Fobiskt Kontrollbeteende. 
19 Man kan se regleringen av Kontrollbehovet som ett cybernetiskt system av återkopplingsmekanismer (Wiener, 
1964). En upplevelse av Kontroll blir då den homeostas som systemet eftersträvar. Detta är dock bara en del av 
sanningen, då ett flertal andra system samtidigt strävar efter en egen homeostas som ofta går stick i stäv med 
Kontrollbehovet. Exempelvis kan balansen mellan de tre drifternas tillfredställelse ses på detta sätt. 
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Avgränsning som nämndes ovan (2.1). Associering upprättar parvisa relationer mellan dessa 
objekt, som Hierarkiseringen sedan i sin tur organiserar i rankade sekvenser av olika typer av 
objekt och relationer. Slutligen krävs en funktion som kan vända alla de övriga Kontroll-
formernas resultat i dess motsats - de Reifierade objekten blir osynliga (figur och grund byter 
s.a.s. plats), relationerna spegelvänds (t.ex. kan upplevd orsak bli konsekvens och tvärtom), 
och Hierarkierna vänds uppochner – denna funktion innehas av den mest komplexa 
Kontrollformen; Polarisering. Kontrollformernas funktioner kommer att beskrivas mer i 
detalj i avsnitten 3.3 - 3.3.5. Två saker är dock viktiga att poängtera redan här: 1) Det är inte 
bara inom Organisationen som Kontrollformerna är aktiva utan även i kommunikationen med 
de andra två Kontrollnivåerna (Observation och Motivation). 2) Individens minne Organiseras 
på två kvalitativt åtskiljda sätt: dels i form av Subjektiv Kunskap (3.4.3), vars minsta 
meningsskapande enheter (objekt) kallas Akter, och dels i form av Kontextuell Vetskap (3.4.2) 
vars objekt benämns Koncept. Akterna är koncentrat av alla kroppsliga intryck som sinnena 
uppfattar både när en Akt utförs av individen själv och när den Observeras i omgivningen. 
Koncepten liknar ord i konventionell mening och de förväntas vara kommunicerbara till andra 
människor som individen uppfattar sig dela Kontext med. Vetskapens Koncept ger alltså 
möjlighet till interpersonell kommunikation genom språket, medan Kunskapens Akter är 
subjektiva och främst används för intrapsykisk ”kommunikation”. För att kommunicera en 
Akt måste man demonstrera (Visa) den, då den inte direkt låter sig uttryckas i ord. 
 
2.1.5 Kontroll som kulturens struktur 
Det moderna västerländska samhället är på många sätt organiserat för att uppnå och maximera 
Kontroll – Kontrollen finns på alla nivåer. Kunskap om och ägande av olika fenomen i 
omgivningen är grundläggande här, men Kontrollen finns i samhället på många andra sätt. Att 
räkna, jämföra och rangordna saker är Kontroll, men även själva det individuella och 
kollektiva särskiljandet och definierandet av vad dessa ”saker” (objekt) är och inte är. Språk 
är Kontroll och Kontroll är språk  (1.3.2). Klockor, tidtabeller och scheman, eller lagar och 
förhållningsregler, liksom upprättandet av och verksamhet i hierarkiska organisationer är 
andra exempel som de flesta möter dagligen. Ordböcker, skolsystem, media, föräldrars 
uppfostran av sina barn och skapandet av professionella eller strikt vänskapliga relationer är 
olika sätt som Kontrollen sprids mellan individer. Kulturell (gemensam) Kontroll är 
nödvändig för att vi skall kunna fungera som människor och som sociala varelser. Ett 
samhälle utan strukturell Kontroll torde vara det sociologerna kallar idealtypisk anarki, ett 
ytterst instabilt, och troligen i realiteten omöjligt, tillstånd som, om det mot all förmodan 
skulle uppstå, sannolikt mycket snabbt skulle struktureras upp på ett eller annat sätt. Mänsklig 
samvaro förutsätter ett visst mått av förutsägbarhet. Men det måste finnas en balans, både 
inom och mellan individer. Upplevelsen av Kontroll är på den mest basala nivån individuell 
och subjektiv – min Kontroll kan vara ditt kaos - eller åtminstone kan mina försök att skapa 
ordning och förutsägbarhet i mitt liv allvarligt inkräkta på dina diton. Om alla, ständigt och 
enbart, strävade efter individuell Kontroll - om människan alltså slutgiltigt kunde definieras 
som en s.k. ”rationell egoist”, som så många teoretiker inom de mest disparata fält tycks utgå 
ifrån - skulle vi inte kunna fungera som samhällsvarelser. 
 
2.1.6 Vardaglig och problematisk Kontroll 
Under det kulturella plan som beskrevs ovan finns naturligtvis Kontroll på alla nivåer i 
samhället i form av sedvänjor och riter i olika grupper och subgrupper. Även dessa har ytterst 
funktionen att ge medlemmarna trygghet genom att skapa förutsägbarhet och stabilitet. På det 
individuella planet kan man tala om alla de vanor och ritualer som alla människor har. En av 
Kontrollens viktigaste funktioner är Avgränsning och den viktigaste Avgränsningen är den 
som individen skapar kring sig själv. Det handlar inte bara om s.k. ”personal space”, utan 
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även om t.ex. kläder (de flesta visar sig bara nakna under mycket speciella omständigheter) 
eller att ständigt bära solglasögon och/eller avskärma sig själv från omvärlden med hörlurar 
och hög musik. En planeringskalender, liksom en klocka är sätt att Avgränsa sin tid i 
hanterbara och förutsägbara enheter. En bostad, en tomt, eller ett skrivbord kan skapa 
motsvarande Kontroll över rummet. Olika typer av tävlingar skapar ett slags Kontrollerad 
mening för både de tävlande och åskådarna genom hierarkiserandet av individer och 
Avgränsandet av vinnare respektive förlorare.  
 
Ingen av ovanstående manifestationer av Kontroll är problematiska om de inte drivs för långt. 
Överdriven Kontroll kan, beroende på om den relaterar till beteendet eller till det personliga 
Avgränsandet av egot, få två huvudsakliga konsekvenser: Om agerandet blir oproportion-
erligt starkt Kontrollerat kan man tala om tvångsmässighet och OCD.20 Medan allt för rigida 
Avgränsningar av personligheten inom psykiatrin brukar benämnas narcissistisk eller 
antisocial personlighetsstörning. Se även avsnitt 5.2.1. 
 
2.2 Den andra driften - Socialitet  
Socialiteten är mycket svår, kanske omöjlig, att beskriva i ord. Alla mina ansatser till en 
slutgiltig och komplett definition av Socialitet,21 inklusive mitt försök nedan, har förr eller 
senare hamnat i något i stil med: ”motsatsen till, eller frånvaron av, Kontroll”. Men det räcker 
inte. Socialitet är ett eget sinnestillstånd som går utöver alla sådana enbart exkluderande 
definitioner. De andra drifterna är lättare att skriva om: att Kontrollen relativt tydligt låter sig 
beskrivas språkligt är inte konstigt – språket är Kontroll - och Motiliteten syns i alla fall; den 
är ju s.k. observerbart beteende. Men Socialiteten är per definition utanför språket och den 
går inte heller att se med blotta ögat. Jag skall dock göra ett försök till beskrivning här, med 
förhoppningen att resten av denna uppsats, där Socialiteten kommer att sättas in i ett flertal 
olika sammanhang, kommer att leda till att läsaren får ett slags intuitiv förståelse för vad jag 
menar, om inget annat i form av fenomenologiska minnen av en obeskrivlig känsla i kroppen. 
 
2.2.1 Försök till en språklig beskrivning av Socialitet 
Socialitet är att förhålla sig till omgivningen - alltså inte bara, men kanske främst, andra 
människor - utan att förutsätta att den skall uppfylla ens förväntningar. Att på gott och ont 
möta världen utan Kontrollbehov - utan att exempelvis förutsätta kunskap om, eller ägande av 
den. För Erich Fromm (1993) är det en grundförutsättning att gemenskap för människan är ett 
lika basalt behov som att äta och sova. Detta beror enligt honom i första hand på det faktum 
att vi under så lång tid är oförmögna att klara oss själva: ”Människans biologiska svaghet är 
förutsättningen för mänsklig kultur”.22 Detta förklarar dock bara den mellanmänskliga sidan 
av Socialiteten. Motsvarande behov av gemenskap - av genuina möten, eller transcendens 
kanske vissa skulle säga – kan sträckas ut till hela den fysiska verkligheten, och detta inte 
minst till den egna kroppen. I den modell över mänskligt meningsskapande som presenteras i 
avsnitt 3.5 placeras identiteten i en egen s.k. Egokomponent (Essensen) och den materiella 
världen, inklusive den egna kroppen, i en annan (Existensen). Detta just därför att det inte alls 
går att ta för givet att man förhåller sig Socialt till sig själv som fysisk varelse av kött och 
                                                
20 Erikson (1977) skiljer mellan ritualer och ritualismer, där det senare är ett kompulsivt överanvändande av 
ritualer, som i sig själva inte är problematiska utan snarare nödvändiga. 
21 Detta är i sig själv ett försök att Kontrollera den, vilket är ett omöjligt projekt – att Kontrollera Socialiteten är 
att utplåna, eller åtminstone deformera den - ungefär som att försöka fånga en rökring… 
22 Det finns likheter mellan relationen mellan Kontroll och Socialitet och exempelvis Fromms begreppspar ”att 
ha” och ”att vara” (2003), eller Bubers ”Jag-det”- och ”Jag-du”-relationer (1985). Det finns även tydliga 
kopplingar mellan Socialitet och Bowlbys (2005) begrepp attachment, eller Maslows B-cognition (Hergenhahn 
& Olson, 1999). Ytterligare ledtrådar kan man finna genom jämförelser med upplevelsen av medveten närvaro 
(Nilsonne, 2004) eller Csikszentmihalyis flow (2000), men där är kopplingen mer problematisk. 
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blod. Tvärtom har människor i alla tider och kulturer gjort olika försök att Kontrollera sin 
kropp som vore den ett främmande objekt som kan och bör formas efter eget tycke och/eller 
kulturella ideal. Men att Kontrollera sin kropp är att distansera sig från den. 
 
I inledningen (1.3.3) nämndes språkets grundläggande funktion att strukturera (Organisera) 
minnet. Hos en hypotetisk individ som enbart drivs av Kontroll är detta fullt tillräckligt. 
Behovet av språk som verktyg för kommunikation med andra människor föds ur Socialiteten. 
Utan detta drift mot samvaro och möten med omgivningen skulle språklig kommunikation 
bara vara ett mer eller mindre överflödigt epifenomen av vår exceptionella förmåga att 
Organisera minnet.23 Kommunikation skulle inte ha något värde annat än som ännu ett 
verktyg att Kontrollera omvärlden. Så är det naturligtvis inte – människan är ingen robot, hon 
är en Social varelse med ett djupt rotat behov av möta sin omvärld både inom och utanför det 
språkliga (Kontrollerade) meningsskapandet (3.1). 
 
2.2.2 Vardaglig och problematisk Socialitet 
Att ta en simtur, inte för motionens skull, utan bara för känslan av att vara ett med vattnet, 
eller att ligga i gräset och känna solen mot ansiktet, men inte för att bli solbränd – det är 
Socialitet. Socialitet har inget syfte annat än sig själv, annat än upplevelsen av ett möte med 
något annat som genom mötet upphör att vara främmande. Men Socialitet är också att 
acceptera smärtan om man har ont, eller saknaden efter en förlust. Socialitet är acceptans. På 
samma sätt är det förutsättningslösa mötet med en annan människa Socialitet – att bara sitta 
och prata med någon utan att försöka övertyga henne om något, eller vilja ha något från henne 
annat än hennes närvaro. Att kramas är Socialitet, att älska likaså - eller snarare; det kan vara 
Socialitet. Alla de exempel som nämnts här är bara Sociala i den mån individen tillåter dem 
att vara det. Allting, inklusive sex med någon man älskar, kan göras mindre Socialt och 
därmed mindre Autentiskt närvarande (3.1) genom Kontroll. Ett samlag kan vara ett 
fantastiskt möte, men det kan också vara en uppvisning i teknisk excellens eller en skamfylld 
plikt. I grund och botten tror jag att ren Socialitet är mycket ovanligt och att den nästan alltid 
blandas med olika grader av Kontroll. Detta är inte något som man varken kan, eller bör 
undvika. Kontroll är lika nödvändigt som Socialitet för att man skall må bra och kunna 
fungera tillsammans med andra människor.  
 
De konventionella diagnoser som kan kopplas till Socialitet har alla med gränslöshet att göra, 
med schizofreni som tydligaste exempel. En psykos kan sägas vara ett möte med omvärlden 
och den egna kroppens elektrokemi som helt enkelt inte låter sig Kontrolleras på grund av 
otillräckliga eller mer eller mindre ”maladaptiva” Avgränsningar. Kommunikationsproblem 
kan paradoxalt nog också stamma ur Socialitetens gränslöshet. Detta dels p.g.a. rent språkliga 
problem som att individen inte har tillgång till en tillräcklig uppsättning Avgränsade 
meningsbärande enheter (ord, gester etc.), och/eller relationer mellan dessa (not 7). Men även 
därför att många människor upplever ”gränslösa” människor som skrämmande och drar sig 
undan den som söker kontakt på ett sätt som inte överensstämmer med för Kontexten gällande 
kulturella koder. 
 

                                                
23 För att driva tankeexperimentet om den icke-Sociala människan ett steg längre kan man dra en parallell till den 
s.k. activation-synthesis-teorin om drömmar (Passer & Smith, 2001) som har som premiss att hjärnan inte kan 
sluta att skapa mening. Drömmar är alltså enligt denna teori den syntes (mening) som cerebrala cortex skapar av 
den slumpmässiga neurala aktivitet som försiggår i hjärnan under sömnen, då det sensoriska systemet i princip är 
avstängt. För en (hypotetisk) människa helt befriad från Socialitet är även sinnesintryck under vakenhet bara mer 
eller mindre slumpmässig information vars enda syfte är att förvandlas till välavgränsade förutsägbara enheter 
och relationer. Såtillvida kan Socialitet (och Motilitet!) ses som genuin nyfikenhet. Jfr. avsnitt 2.3.1. och 3.1. 
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2.3 Den tredje driften - Motilitet  
Under lång tid försökte jag få denna teori att fungera med bara Kontroll och Socialitet som 
grundläggande drifter, men ofta kändes det som om något fattades. Socialitet är en strikt 
inåtriktad drift att ta in omvärlden på ett förbehållslöst sätt. Det blev med tiden allt tydligare 
att motsvarande utåtgående riktning också behövdes. Kontroll kan förvisso sägas vara riktat 
både utåt (Motivation) och inåt (Observation), men det räcker inte. Allt beteende kan inte 
förstås som intentionellt, förutsägbart och ändamålsenligt Avgränsat. Det finns beteende som 
bara finns för sin egen skull, inte för att uppnå något annat än att röra på kroppen. I 
Motiliteten finns den utåtgående riktning som så länge saknats i denna begreppsapparat. Detta 
är den drift som kommer närmast det som ibland kallas instinkter i det att den även innebär 
ohämmad utlevelse av emotioner. Motilitet är en fri tolkning av Donald Winnicotts begrepp 
med samma namn.24 Den enklaste definitionen är spontan rörelse, men som vi skall se finns 
det mycket mer att säga om denna expansiva kraft. Winnicott menar att Motiliteten är 
grundläggande för spädbarnets separation / individuation - d.v.s. det är med Motilitet man 
skapar och hävdar sin självbild. Såhär skriver han i artikeln ”Aggressionen och den 
emotionella utvecklingen” (2004):25 
 
”Motiliteten [är] den fysiska rörligheten [som härrör ända från tiden för fosterrörelsernas 
början]. [… Olika] mönster växer fram kring motiliteten. I ett av mönstren upptäcks och 
återupptäcks omgivningen ständigt på grund av motiliteten. Här bekräftar varje erfarenhet 
inom ramen för den primära narcissismen det faktum att det är i centrum den nya individen 
utvecklas, och kontakt med omgivningen är något som upplevs av individen (till att börja med 
i hans odifferentierade jag-det-tillstånd). I det andra mönstret gör omgivningen intrång på 
fostret (eller spädbarnet), och istället för en rad individuella erfarenheter uppstår en rad 
reaktioner på intrång. Här sker då ett tillbakadragande till vila som det enda som medger 
individuell existens. Motiliteten upplevs endast som en reaktion på intrång.  
   I ett tredje mönster, som är extremt, går detta så långt att det inte ens finns någon viloplats 
för individens upplevelse och erfarenhet, och följden blir att det primära narcissistiska 
tillståndet inte kan frambringa en individ. ”Individen” utvecklas istället till en påbyggnad av 
skalet, snarare än av kärnan, och som en tillbyggnad till den påträngande omgivningen. Vad 
som finns kvar av en kärna blir fördolt och svårt att finna till och med i den mest omfattande 
psykoanalys. Individen kan sägas existera genom att inte bli funnen. Det sanna självet är 
fördolt, och det vi ställs inför i vår kliniska praktik är det komplexa falska själv vars funktion 
består i att hålla det sanna självet dolt. Det falska självet kan synas samhällsanpassat, men 
avsaknaden av ett sant själv leder till en instabilitet som blir allt mer påfallande ju mer 
samhället förleds att tro att det falska självet är det sanna. Patienten klagar över en känsla av 
intighet eller meningslöshet.” 
  
Motilitet är alltså en drift att röra sig som startar redan långt innan barnet lämnar moderlivet. 
Den hamnar i en svårdefinierad position mellan de andra två drifterna, där den överlappar 
båda på flera sätt. Man skulle kunna säga att Motiliteten kan fungera som Socialitetens medel 
att möta omvärlden och Kontrollens motor i det att den s.a.s. agerar ut det Motivationen 

                                                
24 Han har i sin tur lånat det från Marty och Fain (1955). Även Lowen (1977) m.fl. använder begreppet. 
25 Avsnitt i fetstil är författarens egna kursiveringar, medan understrykningar markerar mina diton. Detta gäller 
samtliga citat i denna uppsats. Jag är medveten om att detta citat är både långt och komplicerat, men jag tycker 
ändå att det är så viktigt för resonemanget att det måste inkluderas. Jag kommet att referera till det på åtskilliga 
gånger. Jag vill dock poängtera att när Winnicott tidigt i citatet skriver: ”omgivningen upplevs av individen” så 
skall detta inte ses enbart som ett utslag av Motilitet, utan som en syntes av Motilitet och Socialitet hos det 
preverbala spädbarnet (d.v.s. innan Kontrollfunktionerna börjat utvecklas till något som är kapabelt att 
upprätthålla reell Kontroll). Jfr. not 23. 
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beordrar den att göra (och inte göra – i den mån Motiliteten låter sig hämmas). Men 
Kontrollen, särskilt hos spädbarnet, är beroende av Motiliteten även på andra sätt. 
 
2.3.1 Motilitet och Kontroll 
”Det är i centrum den nya individen utvecklas” skriver Winnicott och jag tolkar det som att 
han menar att detta centrum bara kan skapas om Motiliteten under barnets första tid får 
relativt fria möjligheter att levas ut. Då kan det spirande egot fungera som ett nav, en 
utgångspunkt för Motilitetens utagerande och undersökande av verkligheten (not 29). Likt 
Kontrolldriften söker Motiliteten tillvarons gränser. Genom att röra sig utåt mot 
omgivningen, tills dess motstånd inte tillåter mer rörelse,26 finner individen en fysisk gräns 
för sin rörlighet och Avgränsar samtidigt det som gör motstånd som något verkligt utanför 
individen. Denna fenomenologiska verklighetsupplevelse Organiseras av Kontrollformerna i 
minnet så att individen i framtiden inte skall tvingas att om och om igen skapa sig en bild av 
vad som finns och inte. På så sätt tillhandahåller Motiliteten Avgränsningar för Kontrollen att 
lagra och skapa förväntningar (Realitetspotential) utifrån, samtidigt som Kontrollen 
Avgränsar (hämmar och styr) individens Motilitet genom att skapa allt mer komplexa 
strukturer av när och var rörelse är möjlig eller socialt acceptabel (Agenspotential). 
Kontrollnivån Organisation är i denna mening en ”databas” som anger hur man kan och inte 
kan röra sig (fysiska gränser) och, allt eftersom individen blir allt mer socialiserad,27 hur man 
får och inte får röra sig (sociala gränser). Men om detta omgivningens motstånd är allt för 
omfattande och rigitt kan inget ”centrum”, ingen identitet, skapas och konsekvensen blir 
istället det ”falska själv” som Winnicott beskriver ovan. Det ”falska självets” Motilitet är bara 
”en reaktion på intrång”, d.v.s. reaktiv istället för aktiv – Motiliteten (och/eller Agensen) 
används enbart för att upprätthålla Kontroll, inte för ett aktivt sökande och fritt handlande.  
 
2.3.1.1 Motilitetens relevans för språkutvecklingen 
I inledningen (1.3.3) beskrevs hur språket kan ses som en samling ”icke-objekt” (Reifieringar) 
som organiserats i minnet ”i väntan på” det verkliga objektet. Winnicott kallar dessa ”icke-
objekt” i det preverbala spädbarnets värld för nödvändiga hallucinationer eller illusioner. Han 
menar att, för att dessa ö.h.t. skall vara möjliga för barnet att skapa, måste modersfunktionen28 
”illusionera” barnet genom att, så omedelbart som möjligt, tillfredställa barnets behov, vilket 
ger möjlighet för barnet att börja differentiera olika behov utifrån vilket beteende (från både 
modern och barnet) som tillfredställer respektive behov. Detta är roten till all språklighet. 
Winnicott skriver (ibid): ”spädbarnet [kommer] till bröstet då det är upphetsat och redo att 
hallucinera någonting […]. Just i det ögonblicket visar sig den faktiska bröstvårtan, och 
barnet uppfattar att det var den det hade hallucinerat. På så sätt berikas barnets 
föreställningar av faktiska detaljer i utseende, känsel och lukt, och nästa gång används detta 
material i hallucinationen. På detta sätt börjar barnet utveckla en förmåga att frambesvärja 
vad som faktiskt finns.”  
 
Här skapar alltså modersfunktionen en bas för barnets förmåga att Kontrollera sin omvärld 
genom att tillhandahålla fysiska Avgränsningar, helst så fort att barnet till en början inte ens 
uppfattar att de kommer utifrån utan att det skapat dem själv genom sin egen Motilitet. Detta 
                                                
26 Winnicott likställer upplevelsen av att något är verkligt med dess motstånd. 
27 Här måste skillnaden mellan ”Socialitet” och ”socialisering” betonas. Socialisering är just det som omnämns 
ovan; en internalisering av omvärldens förväntningar och Avgränsningar, alltså det som i sin tur ligger till grund 
för Agenspotentialen. Detta begrepp har alltså inte speciellt mycket gemensamt med driften Socialitet trots att 
det kanske låter så. ”Socialitet” är nog den benämning i denna begreppsapparat som är mest problematiskt, men 
jag har tyvärr inte lyckats finna något ord som bättre fångar det jag vill beskriva… 
28 Detta begrepp använder Winnicott för att betona att den som tar hand om (”håller”) spädbarnet inte måste vara 
den biologiska mamman, utan vilken trygg och allestädes närvarande person (eller personer) som helst.  
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lägger grunden till det som inom den psykodynamiska skolan kallas det narcissistiska egot, 
där barnet pendlar mellan fullständig hjälplöshet och att vara gud i sin egen arkaiska 
verklighet med makt att frambesvärja vad det än önskar (5.2.1). Den grandiosa aspekten av 
narcissismen är en nödvändig plattform för Kontrollen, men förr eller senare måste moders-
funktionen börja ”desillusionera” (frustrera) barnet genom steg för steg dra låta mer och mer 
tid gå mellan att ett behov (Brist) uppstår hos barnet och behovets tillfredställelse.29 Winnicott 
skriver (ibid): ”Varje spädbarn måste kunna gjuta in så mycket som möjligt av den primitiva 
fysiska rörligheten [Motiliteten] i deterfarenheterna.30 Här kan vi utan tvekan se att barnet 
faktiskt har behov av verklighetens frustrationer – ty om dettillfredställelsen kunde vara total 
och ske utan varje hinder, skulle den lämna det som barnet har med sig från motilitetens 
ursprung [d.v.s. behovet av motstånd] otillfredsställt.” Här upplever alltså barnet något så 
paradoxalt som att bli frustrerat av att inte frustreras! Att omedelbart tillfredställa varje behov 
i det här skedet i barnets utveckling, d.v.s. inte frustrera dess uttryckta önskningar, frustrerar 
istället Motilitetens och Kontrollens behov av motstånd (Avgränsningar) och leder till en 
känsla av tomhet och overklighet hos barnet (not 26) – ett slags oundviklig dubbelbindning 
alltså. Det säger sig själv att dessa paradoxala perioder är mycket svårhanterliga för både 
förälder och barn. Det går inte att bete sig ”perfekt” här, utan det handlar snarare om att vara 
det Winnicott kallar en ”good enough mother” och hitta en rimlig balans mellan att gränsa 
och tillfredställa barnets uttryckta behov.  
 
Det barnet lär sig här har alltså både en språklig och en handlingsinriktad komponent. Den 
språkliga sidan innebär att barnet lär sig att forma en allt mer sofistikerad Realitetspotential, 
och alltså utifrån befintliga sinnesintryck (fysiska Avgränsningar) bilda sig en uppfattning av 
vad som kommer att hända härnäst. Den handlingsinriktade komponenten är motsvarande 
utveckling av Agenspotentialen i termer av modersfunktionens ”desillusionering” (sociala 
Avgränsningar). Agens kan uttryckas med formeln: Kontroll + Motilitet, där Kontrollen alltså 
både manar till vissa riktade (intentionella) handlingar, men även hämmar Motiliteten i de fall 
individen lärt sig att fritt flödande Motilitet (”hänsynslöshet”, se not 29) inte är socialt 
acceptabelt. Detta är alltså ett annat sätt att uttrycka de poler som omnämndes ovan (2.1.2): 
Agenspotentialen är en bild av vad individen kan (får) göra i en given situation, men även 
vad hon inte kan tillåta sig att göra. De ”intrång” Winnicott nämner i det första citatet (2.3) är 
i den här kontexten barnets upplevelse att påtvingas en social gräns innan det fått möjlighet att 
ens pröva motsvarande fysiska dito. ”Påbyggnaden av skalet” och skapandet av det ”falska 
självet” är barnets reaktion på dessa intrång i form av olika grader av hämning av den egna 
Motiliteten (”tillbakadragande till vila”). Detta i sin tur påverkar barnets förmåga till 
Socialitet.  

                                                
29 Det narcissistiska egot motsvarar det ”centrum” som omnämndes ovan. Det är alltså den nödvändiga bas för 
spädbarnets identitet och individualitet som ger Motiliteten en utgångspunkt för sitt agerande. Utan detta 
centrum blir Motiliteten bara ett vilset famlande (vilket det också är innan identiteten börjat ta form). Det finns 
då inte heller något som kan bära Socialitetens intryck, eller som kan Organisera Kontrollens Avgränsningar (på 
ett ”adaptivt” sätt). Men när identiteten väl är bildad och någorlunda väl Avgränsad måste den på något sätt 
hämmas (Avgränsas) för att inte expandera och innesluta hela barnets verklighetsupplevelse, vilket leder till det 
Winnicott kallar ”hänsynslöshet” (ibid), d.v.s. ett gudalikt agerande helt utan beaktande av omgivningens behov 
(eller existens). Jfr. avsnitt 5.2, där begreppsparet Expansion och Kompression presenteras, och 3.4.4, där detta 
”centrum” ges namnet Essensen.  
30 Då ingenting som motsvarar libido finns i denna begreppsapparat skall ”deterfarenheter” här bara ses som 
fysiska bristtillstånd som hunger eller smärta, och ”dettillfredställelsen” som upphävandet av dessa tillstånd. I 
avsnitt 2.3.3 och framåt kommer dessa att benämnas Primära Brister. 
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2.3.2 Motilitet och Socialitet 
Om Socialitet definieras som ett behov av att möta och ta in omgivningen på ett 
förutsättningslöst sätt; en inåtgående rörelse, så står Motiliteten som sagt för motsvarande 
utåtgående rörelse (2.3). Socialitet är såtillvida förmågan att omedierat (utan Kontroll) ta in 
och acceptera omgivningens Motilitet (och Agens), dess rörelse och förändring. Socialiser-
ingsprocessen - i form av ovan nämnda Kontrollerande internalisering av Motilitetens fysiska 
och sociala begränsningar - är alltså ett tveeggat svärd: å ena sidan skapas genom dessa 
Avgränsningar (Organisation) möjlighet till allt mer sofistikerad kommunikation. Men 
samtidigt, om socialiseringen inte fortgår på ett balanserat sätt utan upplevs som en serie 
”intrång”, riskerar den att leda till en överanvändning av Kontroll, vilket på ett problematiskt 
sätt hämmar både Motiliteten och förmågan till Socialitet. ”Det falska självet kan synas 
samhällsanpassat” skriver Winnicott, vilket i den här kontexten snarare är ett problem än en 
fördel. Individen kan ha en klanderfri förmåga att följa samhällets formella etikettsregler och 
kunna kommunicera på ett till synes genuint sätt, men det betyder inte nödvändigtvis att hon 
är kapabel till ett reellt möte med sina medmänniskor. Om hon blir så till den milda grad 
”samhällsanpassad” att nästan all förmåga till spontan rörelse både utåt (Motilitet), och inåt 
(Socialitet) absorberats av Kontrollen, och allt som återstår är formaliserade mönster av 
”korrekta” (kulturellt accepterade) beteenden, är den ”känsla av intighet eller meningslöshet” 
som Winnicott beskriver en självklar följd (not 20). Vi har då en uppväxtmiljö som 
Kontrollerat individen på ett så ”inträngande” sätt att den till slut ekar tillbaka genom en 
människa som enbart är kapabel att använda sin Motilitet (i det här fallet är det nog mer 
relevant att tala om renodlad Agens) för att Kontrollera sig själv och andra. Detta med det 
primära målet att skapa en maximalt Kontrollerad tillvaro, den enda tillvaro man känner, den 
enda tillvaro som är acceptabel (icke ångestskapande). Detta är en individ med ett kroniskt 
högt Kontrollbehov. Kanske söker hon utlopp för sin hämmade Socialitet och Motilitet genom 
riskbeteenden och/eller missbruk för att på så sätt uppnå något slags syntetisk upplevelse av 
sin fysiska existens genom de ”kickar” hon därigenom får.  
 
2.3.3 Motilitet som utlevelse av Brister 
Vi måste även beröra Motilitetens funktion att kommunicera Brister till omvärlden. 
Spädbarnets skrik efter födseln är fritt flödande Motilitet som uttrycker den känsla av 
fundamental Brist som den plötsliga omställning förlossningen innebär. Här är det viktigt att 
poängtera dubbelheten i begreppet Brist. Trots att gränsdragningen aldrig kan bli definitiv, så 
är det ändå relevant att dela upp individens upplevelse av Brist i Primär och Sekundär dito. 
Där det lilla spädbarnet främst upplever konkreta, fysiska, d.v.s. Primära Brister, kommer 
individen att med stigande mognad i allt högre grad bli mottaglig även för Sekundära Brister. 
Enkelt uttryckt är en Primär Brist en inre, fysisk upplevelse av att ”någonting är fel” som i sin 
tur leder till en mer eller mindre väldefinierad Motivation att försöka åtgärda detta fel. 
Uppenbara exempel på Primära Brister är hunger, trötthet, smärta och andra typer av obehag 
som signalerar att individens fysiska hälsa hotas om inte Bristen upphävs. Sekundär Brist rör 
snarare ett bristfälligt uppfyllande av någon, eller några av de tre drifterna. Hittills har bara 
Kontrollförlust, alltså en Brist på Kontroll, tagits upp, men även de andra två drifterna kan 
naturligtvis drabbas av Brister.  
 
Ovan nämndes att spädbarnet främst upplever Primära Brister, men själva förlossnings-
ögonblicket innebär även påtagliga Sekundära Brister. Födseln utgör en Brist på Kontroll: 
tidigare befann sig barnet i ett tillstånd av mycket påtagliga gränser - hela dess tillvaro 
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omslöts av livmoderns stabila Avgränsning.31 När denna Avgränsning upphör skapas en 
dubbel Kontrollförlust som dels består i den fundamentala gränslöshet barnet hamnar i, men 
även i plötsligheten och oförutsägbarheten hos denna totala omställning. Det nyfödda barnet 
upplever även en Brist på Socialitet såtillvida att alla dess behov av såväl närhet, som värme 
och näring till fullo uppfylldes i livmodern – tillvaron inuti en annan människa torde vara det 
ultimata Sociala mötet. Dessa fundamentala Brister uttrycker det friska spädbarnet genom att 
skrika rakt ut. Motiliteten blir här både ett sätt att ”lätta på trycket”, och en vädjan om att bli 
sedd och omhändertagen. Denna drift att uttrycka upplevda Brister i form av Motilitet hör inte 
bara barndomen till utan följer människan livet igenom, även om den med stigande mognad 
oftast uttrycks under mer och mer Kontrollerade former.  
 
Kontrollen skapar som sagt en förväntan om framtida skeenden (Potentialitet), och bibehållen 
Kontroll innebär att denna förväntan infrias till punkt och pricka - varken mer eller mindre. 
Detta betyder alltså att även det en ”objektiv betraktare” kanske skulle se som en genuint 
positiv händelse kan upplevas som en Kontrollförlust (Sekundär Brist) om den inte finns inom 
Potentialitetens poler. Trots att individen kanske accepterar det skedda (den ”glada 
överraskningen”) som något välkommet utgör det ändå en Kontrollförlust i det att individen 
inte förutsett händelsen som en Potentiellt möjlig framtid. Även detta ger upphov till närmast 
ohejdbar Motilitet som måste kanaliseras på något sätt. En upplevelse av eufori, där man inte 
kan låta bli att skratta, gråta eller kanske dansa, är ett exempel på denna typ av sekundär Brist 
som får sitt utlopp i Motilitet. Nedan följer ett annat exempel (där den glada överraskningen 
dock inte accepteras som en sådan) som även visar på hur Primära Brister kan bidra till ett 
kraftigt förhöjt Kontrollbehov:32 
 

Vinjett 1 - avbruten hemmarsch: Under min militärtjänst skulle den pluton jag tillhörde 
marschera hem efter vår första längre övning i fält. Det hade varit en hård vecka där 
dagarna fyllts av olika stridsövningar och andra fysiska ansträngningar, och nattsömnen 
varit närmast obefintlig på grund av åtskilliga vakthållnings- och patrulluppdrag. Alla var 
alltså mycket trötta både fysiskt och psykiskt. Marschen hem var drygt två mil, vilket de 
flesta tyckte var orimligt långt. Det många pratade om var just hur jobbigt och orättvist det 
var att avsluta denna utmattande vecka på det där sättet. Det var troligen med detta i 
åtanke som kompanichefen bestämde sig för att ge oss en glad överraskning som belöning 
för vårt hårda slit. Ungefär halvvägs till förläggningen stod nämligen en buss och väntade 
för att köra oss den sista milen hem. Såvitt jag kan minnas var det, trots all klagan under 
marschen, ingen (inklusive jag själv) som blev glad över denna ynnest. Tvärtom. Först 
uppstod bara en spänd tystnad och sen startade ett missnöjt sorl, som i sin tur för vissa 
accelererade till rena vredesutbrott. Det skreks rakt ut och en del sparkade i ren frustration 
på bussen, eller på träd och stenar i närheten. Någon slog till och med sin AK4 i ett träd så 
hårt att bakelitkolven splittrades! På bussen hem rådde förstämd tystnad. Under den 
närmaste tiden talade ingen om det som hänt, och när det, flera veckor senare, ibland kom 
på tal var det ingen som kunde begripa varför vi reagerat som vi gjorde.  

 
På det mest basala planet bidrar alltså hunger, trötthet, smärta och andra primära Brister till ett 
ökat Kontrollbehov - det är helt enkelt svårare att förhålla sig till Kontrollförluster på ett 
balanserat sätt om man t.ex. är hungrig eller trött. Men även Sekundära Brister kan i sig själva 
öka ett annars relativt lågt Kontrollbehov. Primära och Sekundära Brister kan med andra ord 
samverka på olika sätt och den sammantagna verkan av dessa två Bristtyper är definitionen 
av Kontrollbehov. Det är också viktigt att framhålla att Brister ofta är så abstrakta att de inte 
                                                
31 En Avgränsning som barnet förvisso testar genom sin Motilitet redan innan födseln (2.3)! 
32 Primära Brister, som hunger eller trötthet, inte bara ökar Kontrollbehovet, utan bidrar även ofta till att 
upplevelsen av Kontrollförlust upplevs som kraftigare, då Avgränsningarna mellan vad som är Primär och 
Sekundär Brist kan kollapsa och resultera i en samlad Sekundär Brist av, för en ”objektiv betraktare” helt 
oproportionerliga mått. Det påföljande Kontrollbeteendet kan även det framstå som starkt överdrivet.  
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låter sig Avgränsas som en specifik Brist som kan hävas på ett givet sätt (2.3.4 och not 36). 
Men om man exempelvis vet att man är hungrig, och att det är därför man är grinig, så är det 
lättare att Kontrollera sitt humör fram tills man får möjlighet att äta; det man Vet kommer att 
häva den Brist man upplever. Vetskapen om, och därmed även Kontrollen av, vad som är fel 
samt hur och ungefär när, felet kommer att avhjälpas skapar de yttre avgränsningar mellan nu 
och sen som behövs för att man skall kunna bilda sig en rimlig förväntan om att Bristen 
kommer att upphöra, vilket i sin tur innebär att Kontrollförlusten minimeras.33 
 
2.3.4 Tvångsmässigt och Fobiskt Kontrollbeteende 
I slutet av avsnitt 2.1.3 nämndes hur individen kan känna sig manad att bekämpa eller undfly 
det som upplevs skapa Kontrollförlust. Detta Kontrollbeteende är alltså Agens vars 
huvudsakliga syfte är att upprätthålla eller återskapa en upplevelse av Kontroll. Att öppet 
konfrontera det som Avgränsas som orsak till Kontrollförlusten är Tvångsmässigt 
Kontrollbeteende, och att undfly det är Fobiskt dito. I avsnitt 2.3.2 diskuterades en individ 
med ett oftast klanderfritt socialt beteende parat med ett genomgående högt Kontrollbehov. 
När hon, trots alla skyddsmekanismer, ibland ändå upplever Kontrollförlust kan konsek-
venserna för omgivningen, inte sällan i form av kraftfullt Tvångsmässigt Kontrollbeteende, 
bli allt annat än ”klanderfria”. I sådana fall tappar individen Kontrollen inte bara över 
omgivningen utan även över sin Motilitet.34 Reaktionen kan förvisso lika gärna bli Fobisk. 
Fobiskt Tvångsbeteende är i grunden undvikande av det som upplevs skapa Kontrollförlust, 
men det kan även ta sig uttryck i att obstinat, eller missunnsamt göra ”tvärtom”. Detta gör att 
det är svårt att entydigt avgöra om ett givet Kontrollbeteende är Fobiskt, eller Tvångsmässigt. 
Jag skulle nog t.ex. säga att vår reaktion i Vinjett 1 ovan främst var Fobisk, trots att den till en 
början var starkt utagerande från vissa. Våra befäl mötte oss med glada miner och massor av 
beröm för vår insats under veckan, varför både den inledande ilskan och den kompakta 
tystnaden på bussen hem kan sägas vara en Fobisk vägran att reagera med den glädje vi 
någonstans visste förväntades av oss. 
 
Kontrollbeteendet kräver ett Avgränsat objekt som definieras som källan till Bristen och som 
sedan kan bekämpas eller undflys. Huruvida det finns reella grunder att lägga skulden på just 
detta objekt är strängt taget inte relevant för individen, det viktiga är att Avgränsa något 
specifikt. Att inte kunna hitta ett dylikt objekt, vilket exempelvis kan vara fallet vid s.k. 
generaliserat ångestsyndrom (GAD), kommer att påtagligt förvärra upplevelsen av Brist, då 
det inte finns något i  omvärlden att rikta Kontrollbeteendet emot. Resultatet blir ibland att det 
istället riktas inåt i form av olika typer av självskadebeteenden, vilket både skapar en 
påtagligt Avgränsad Brist (smärtan) och ger individens Agens en riktning den tidigare saknat. 
Dessa tankegångar ligger nära Irvin Yaloms (1980) teori om inre ångest och yttre rädsla.35 
Den inre ångesten är ogripbar, omöjlig att Kontrollera eller definiera, den är alltså mycket lik 
det jag menar med Kontrollförlust. Ett sätt att hantera den inre, obegripliga, och därför ofta 
accelererande, ångesten är att omvandla den till yttre rädsla för något specifikt Avgränsat. 

                                                
33 Dessa Tidsliga Avgränsningar, som hjälper individen att upprätthålla Kontroll, kommer i avsnitt 3.2.1 och 
framåt att benämnas Rum. I ett Rum kan eventuella Bristtillstånd uthärdas lättare. Dock kan individens reaktion 
bli häftig om hon upplever att Rummets stabilitet, och därmed även Kontrollen över Bristernas Potentiella 
upplösande, hotas av omgivningen. 
34 Vid vissa s.k. personlighetsstörningar (och även diagnoser inom autismspektrat) är Socialiteten ofta mycket 
hårt hämmad, medan Motilitetens Avgränsningar plötsligt kan haverera totalt och leda aggressivt och/eller 
våldsamt beteende. Jfr. not 14. 
35 Yalom talar främst om dödsångest; den ofattbara skräcken för ens egen icke-existens som måste projiceras på 
ett yttre objekt för att kunna hanteras. Men som jag ser det är hans tankegångar applicerbara på alla försök att 
häva upplevelsen av Sekundär Brist genom externaliserande Kontroll. 
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Detta något (objektet) kan sedan bemötas eller undvikas genom Tvångsmässigt eller Fobiskt 
Kontrollbeteende (4.3.3 och not 47).  
 
2.3.5 Vardaglig och problematisk Motilitet  
Att gestikulera när man pratar, liksom den fysiska Akten ”att tala” i sig själv, är Motilitet. 
Den terapeutiska verkan i att ”prata ut” är en kombination av samtliga drifter, men det faktum 
att man kan känna sig lättad av att bara få prata (eller gråta) hänger samman med Motilitetens 
utåtriktade kraft. Glädjen i att leka, dansa eller springa kommer även de främst ur en Motil 
urladdning. Psykiatriska diagnoser direkt kopplade till Motiliteten är t.ex. tourettes syndrom, 
och kataton excitation (stereotypier). Psykiatrins tal om s.k. positiva och negativa symptom 
kan ses som bristfälligt, respektive överdrivet Avgränsad Motilitet. 
 
3. Individens meningsskapande i tid och rum 
Ett annat sätt att se på skillnaden mellan Primär och Sekundär Brist är i termer av menings-
skapande. På en grundläggande, fysiologisk nivå är den Primära Bristen s.a.s. ”det den är”; 
hunger betyder ”ät”, att frysa betyder ”värm dig” etc. De Primära Bristerna är bland de första 
fenomen spädbarnet lär sig Avgränsa (2.3.1).36 Sekundär Brist däremot är helt avhängig den 
subjektiva betydelse individen lägger i den i det ögonblick som den upplevs. En given 
händelse behöver inte ge samma reaktion hos två individer, och inte heller hos samma individ 
under olika omkringliggande (Kontextuella) omständigheter.  
 
Enkelt uttryckt kan man säga att ju tryggare37 en situation upplevs, desto mindre 
Kontrollbehov känner individen och därmed skapas en större sannolikhet för att hon skall 
kunna utnyttja en eventuell Kontrollförlust till något positivt – d.v.s. omsätta den i ett reellt 
möte med omvärlden och ge meningsupplevelsen ett mått av Autencitet och närvaro. Och 
omvänt; ju mindre trygghet, desto högre Kontrollbehov, och desto mer ångestskapande 
upplevs Kontrollförluster, vilket i sin tur gör att individen troligen inte är kapabel till 
Socialitet och/eller Motilitet, utan bemöter Kontrollförlusten med ett ökat Kontrollbehov 
och/eller Kontrollbeteenden (2.1.3). Ett vardagligt exempel: 
 

Vinjett 2 - att missa bussen: Axel, Caroline och Patrik kommer alla tre till samma 
busshållplats bara för att upptäcka att bussen de tänkt ta just har åkt – flera minuter för 
tidigt! Alla tre upplever här Kontrollförlust i form av en frustrerad förväntan om att hinna 
med bussen. De hanterar dock detta på helt olika sätt: Axel tittar nervöst på klockan och 
tidtabellerna, bläddrar frenetiskt i sin filofax en stund. Sen plockar han fram sin mobil-
telefon, ringer och sjukanmäler sig och går hem. Caroline sparkar till busskuren och svär 
högljutt över bussbolagets uselhet. När nästa buss kommer skäller hon ut chauffören. 
Patrik sätter sig ner på bänken och tittar på trafiken och människor som går förbi. Efter en 
stund slår det honom att han lika gärna kan promenera dit han skall.  

 
Axel och Caroline reagerar här på sin upplevelse av Kontrollförlust med Fobiskt respektive 
Tvångsmässigt Kontrollbeteende, medan Patrik är kapabel att acceptera att han missat bussen 
och försöker göra det bästa av den nya situation som uppstått. Detta gör att han på ett helt 
                                                
36 Men inte alltid. Exempelvis kan flera viktrelaterade problem, t.ex. anorexi och vissa typer av övervikt, bottna i 
att individen inte kan Avgränsa (Reifiera) sina egna hungerkänslor och/eller relatera (Associera) dessa till en 
adekvat Agens (Motivation), d.v.s. att äta/sluta äta (Fisher, 1973). Detta i sin tur kan leda till psykiska problem 
då individen trots detta upplever Brister som hon inte kan definiera och därmed heller inte vet hur hon skall 
avhjälpa, vilket leder till Kontrollförlust. Jfr. avsnitt 2.3.3 och not 33. 
37 Denna trygghet kan komma både från omgivningen och inifrån individen själv. Winnicotts begrepp hållande 
är ett exempel på utifrån kommande trygghet – något som är nödvändigt för det lilla barnet. Med stigande 
mognadsgrad blir individen allt mer kapabel att finna trygghet i sin egen identitet. Hon kan då s.a.s. hålla 
(Avgränsa) sig själv. Jfr. not 29, 33 och avsnitt 3.2.1.2. 
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annat sätt än Axel och Caroline kan vara närvarande i stunden, medan de andra två på olika 
sätt håller fast vid sin Kontrollförlust genom att förgäves försöka återta Kontrollen över 
situationen. De bakomliggande faktorerna att Axels hustru lämnade honom för två veckor sen 
(Sekundär Brist) och att Caroline är på väg till ett viktigt möte hon är så nervös inför att hon 
nästan inte kunnat sova på hela natten (Primär Brist) påverkar förvisso deras förmåga att 
upprätthålla Kontroll - deras trygghet. Alla tre gör dock sin upplevelse av Kontrollförlust 
meningsfull på ett eller annat sätt. Det tycks som om det finns flera sätt att skapa mening.  
 
3.1 Avgränsad och Autentisk Mening  
Kontrollen kan bara uppleva Avgränsad mening,  d.v.s. det som Kontrollformerna skapar 
genom sitt uppdelande (Reifiering) och relaterande (Associering) av objekt till en förutsägbar 
framtid med utgångspunkt i en Organiserad dåtid. Detta gör att Avgränsad mening aldrig är 
närvarande i nuet i det att den bygger på tidigare lärdomar och pekar, genom Potentialiteten, 
framåt mot det som komma skall (1.3.3). Den Avgränsade meningen sätter alltså den 
materiella verkligheten (här och nu) ”inom parentes” och är såtillvida frånvarande. Den andra 
typen av mening; Autentisk mening, är ett resultat av Socialitetens förutsättningslösa och 
accepterande möte (2.2.1), eller den befriande känsla individen upplever vid fritt flödande 
Motilitet. Den Autentiskt meningsskapande individen är alltså närvarande – en del av 
Existensen.38 Avgränsad mening är, för att låna ett begrepp från Derrida, ”i texten” (språket) - 
det är den typen av mening individen upplever, i större eller mindre grad, under merparten av 
sitt vakna liv. Det vi i vardagsspråket menar med att tänka är ett exempel på att använda sig 
av Avgränsad mening. Autentisk mening är en ren, fenomenologisk upplevelse av omvärlden 
- utanför språket. I inledningen omnämndes båda dessa typer av mening: Autentisk mening 
kan likställas med den strikt subjektiva ”kunskap” i nuet som bland annat togs upp i 1.3.2. I 
ren form kan den troligen bara upplevas i små glimtar då och då. Åtminstone är vi bara 
Konkret medvetna (3.1.2) om de korta övergångsfaser då vi lämnar den Autentiska menings-
upplevelsen. Så fort en renodlat fenomenologisk upplevelse omsätts i ord eller medvetna 
tankar, så som den måste för att bli kommunicerbar, så återgår individens meningsskapande 
genast till språket i dess vidast tänkbara definition (not 7). Antagandet att saker ”kan sägas 
klart”, som Wittgenstein uttrycker det (1.3.2) i Tractatus, hör den Avgränsade meningen till.   
 
Det är som sagt ytterst ovanligt (om ens möjligt) att endera existerar i ren form, utan det 
handlar snarare om olika grader av blandning av Avgränsad och Autentisk mening. Allt 
mänskligt meningsskapande kan alltså placeras någonstans längs följande kontinuum:  
 
 

 
 
Figur 2 
 
Från den här synvinkeln kan man definiera ”psykisk hälsa” som balans mellan dessa två 
meningstyper. Många människor tenderar dock att överanvända Kontroll och ser därmed 
främst Avgränsad mening som något betydelsefullt. Autentisk mening riskerar då att bli något 
skrämmande – då den endast upplevs som Kontrollförlust snarare än något eftersträvansvärt. 
                                                
38 Det Thorndike (här citerad av Rosing, 1982) kallar ”animal consciousness” har många likheter med den 
Autentiska meningsupplevelsen: ”Ibland får man detta djurmedvetande när man simmar. Man känner vattnet, 
himlen, fåglarna ovanför, men utan några tankar om dem eller minnen av hur de såg ut vid andra tidpunkter, 
eller estetiska omdömen av deras skönhet. Man förnimmer inga idéer om vilka rörelser man kommer att göra, 
man känner sig göra dem, känner sin kropp alltigenom. Självmedvetandet dör bort. Det sociala medvetandet dör 
bort. Tingens mening, värden och samband dör bort. Man förnimmer sinnesintryck, har impulser, känner 
rörelserna man gör. Det är allt.” 

Totalt krav på 
Avgränsad Mening 
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(Socialitet / Motilitet) 
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Poängen här är alltså att det som ur Kontrollens synvinkel bara är något som omedelbart 
måste åtgärdas, genom ökat Kontrollbehov och/eller Kontrollbeteende, även kan vara något 
positivt och utvecklande – något nödvändigt. 
 
3.1.1 Mening och sanning 
Ett annat sätt att beskriva skillnaden mellan dessa typer av mening är verifierbarhetsaspekten, 
alltså förhållandet till begreppsparet sant och falskt. Autentisk mening kan existera utan att 
individen anser att upplevelsens sanningsvärde är relevant – upplevelsen bara är. Avgränsad 
mening däremot förutsätter något som liknar det man i vetenskapsfilosofin kallar för 
verifikationskriteriet som lyder: ”en utsaga som varken kan bekräftas eller vederläggas är 
inte meningsfull” (Lübke, 1993).39  
 

Vinjett 3 – ett djur i skogen: Sofia är ute och joggar i skogen när hon plötsligt får syn på 
ett litet djur som sitter och krafsar i marken en bit från stigen hon springer på. Hon stannar 
och betraktar det. Det är som om tiden står still och för ett ögonblick är det bara hon och 
den andra levande varelsen som finns för Sofia, varken joggandet eller något annat är 
viktigt just då. Men så tänker hon: ”Är det en ekorre? Ja, det måste det vara. Den gräver 
nog ner en nöt, eller en kotte inför vintern” och vips så är förtrollningen bruten.  

 
Detta är en vardaglig illustration av en rörelse från Autentisk, till Avgränsad Mening. Plötsligt 
blir det av någon anledning viktigt för Sofia om varelsen framför henne är en ekorre eller inte, 
något som sekunden innan var fullständigt irrelevant. Så fort man Avgränsar (definierar) en 
upplevelse som något specifikt, och därmed gör sanning till något som betyder något, så 
förlorar upplevelsen av mening en del av sin Autentiska karaktär.  
 
3.1.2 Konkret och Abstrakt medvetande 
Ytterligare en skillnad mellan Avgränsad och Autentisk mening är tydligheten, graden av 
konkretion. Autentisk mening är som sagt inte Avgränsad som något speciellt, den bara är, 
och detta varande upplevs som Abstrakt, åtminstone när individen försöker tänka tillbaka på 
det. Avgränsad mening skapar tvärtom påtagliga och Konkreta minnesbilder och det är just 
denna konkretion som krävs för att man skall uppleva Kontroll över en situation. Det kan 
tyckas som om Konkret medvetande är det enda som behövs för att kunna tänka och tala med 
andra, men som jag antytt på flera ställen ovan är det inte så enkelt (2.2.1). I vår samvaro med 
andra människor, och för att över huvud taget kunna tänka på något, behöver vi vara både 
Konkret och Abstrakt medvetna. Kommunikation förutsätter ett gemensamt språk, men även 
delade erfarenheter. Fenomenologisk erfarenhet är per definition till stor del Abstrakt, vilket i 
sin tur gör att den tas för given. Tänk dig t.ex. att du skall försöka kommunicera begreppet 
”smärta” till någon som aldrig haft ont. Det spelar ingen roll hur många Konkreta Koncept 
(2.1.4) du använder, ingen rent verbal förklaring kan vara lika tydlig som att helt enkelt be 
personen i fråga att exempelvis klämma tummen i en dörr.40 Den Autentiska upplevelse av 
smärta (en ny Akt) hon då upplever är dock på intet sätt Abstrakt, vilket för oss fram till en 
viktig distinktion dels mellan meningstyperna och medvetandetyperna, men även mellan 
denna begreppsapparat och Sigmund Freuds teorier. 
 
Det kan tyckas som om begreppen Konkret och Abstrakt medvetande har mycket gemensamt 
med Freuds (2002) distinktion mellan det medvetna och det omedvetna (och/eller det 

                                                
39 Jfr. Russels ”lösning” av den paradox han funnit (1.3.3). Se även not 63 och 87. 
40 I slutet av Tractatus (1982) skriver Wittgenstein: ”Det outsägliga finns visserligen. Detta visar sig, det är det 
mystiska.” (6.522) Även detta kan tolkas som en fingervisning mot den ”sene” Wittgenstein: i språkspelet Visar 
individerna ordens och gesternas betydelse för varann och skapar därmed dess mening i själva kommunikations-
akten. Jfr. avsnitt 1.3.2, 3.5.2 och not 10. 
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förmedvetna). Detta stämmer dock bara på Organisationsnivån. En Autentisk menings-
upplevelse är allt annat än omedveten eller Abstrakt medan den upplevs, men däremot kan 
minnet av den vara så Abstrakt att det är mycket svår att frammana i den Konkreta 
medvetandet.41 Detta beror i sin tur just på skillnaden mellan de två Meningstyperna. 
Kontrollnivån Organisation behöver Konkret Avgränsade meningsfulla enheter för att kunna 
skapa ett Konkret minne av något specifikt, något som den Autentiska meningsupplevelsen 
inte nödvändigtvis kan ge. Alltså: Autentisk mening är inte nödvändigtvis Abstrakt medveten, 
och Avgränsad mening är inte entydigt Konkret medveten (2.1.1). 
 
3.1.3 Konkretisering och Abstrahering 
Exemplet ovan är så osannolikt att läsaren kanske hade svårt att ens tänka sig en sådan 
situation. Naturligtvis har alla någon erfarenhet av smärta – det är ju något man tar för givet! 
Följaktligen räcker det att säga att något ”gjorde ont” för att i efterhand kommunicera smärta 
till någon annan. Det man då gör är en översättning mellan två olika, men tätt sammanvävda, 
språk. Språk som alltid förutsätter någon form av transformation för bli begripliga i termer av 
varandras meningsfulla enheter. Dessa meningsfulla enheter; Abstrakta Akter och Konkreta 
Koncept, har redan omnämnts i avsnitt 2.1.4. Om man vill förmedla en Akt till någon som 
man anar inte har någon föregående erfarenhet av denna Akt, och man inte, som i 
smärtexemplet ovan, har möjlighet att Visa vad man menar (3.5.2 och not 40), så kan man 
med hjälp av Koncept (ord) referera till något annat som hon troligen känner till. Man kan 
t.ex. säga att ”det kändes som X”, eller, om man talar om musik, kan man säga att det ”låter 
som Y”. Vad gäller konstformer, som ju per definition har en påtagligt Abstrakt aspekt, är det 
vanligt att man gör svepande beskrivningar i termer av genrer: ”det är hårdrock”, ”det är ett 
drama”, eller ”konstnären är impressionist”. Här refererar man till den andres förmodade 
samlade erfarenhet av andra likartade fenomen genom att föra upp beskrivningen en 
abstraktionsnivå, d.v.s. från objektnivå till metanivå.42  
 
Ett sätt att beskriva skillnaden mellan Akter och Koncept är att koppla dem till tid och rum. 
Akterna består av en kronologiskt ordnad räcka kroppsliga erfarenheter – de är Tidsliga. 
Koncepten upplevs snarare som eviga och tidlösa - de finns i allmänhet i någon form både 
före och efter individens existens. Konceptens Rumslighet ligger i att de kan delas med andra i 
en gemensam kommunikation som på ett plan ligger utanför både mig och den jag pratar med 
- de omsluter oss, och i vårt språkliga Rum kan vi även finna gemenskap på andra sätt. 
Konkretisering är alltså en översättning av Tidsliga Akter till Rumsliga Koncept, och 
Abstrahering är motsvarande rörelse åt andra hållet. Låt oss nu titta närmare på begreppen 
Tidslighet och Rumslighet. 
 
3.2 Tidslighet och Rumslighet 
I början av boken ”Till tänkandets sak” (1998) skriver Martin Heidegger: ”Vara – en sak, men 
inget varande. Tid – en sak, men inget tidsligt”. När jag läste denna passage för första gången 
blev jag fascinerad utan att egentligen förstå varför eller hur. Man skulle kunna säg att jag i 
dessa ord såg en Abstrakt, Autentisk mening i stunden utan att kunna Avgränsa denna mening 
till något jag kunde använda utför detta flyktiga ögonblick av fascination. Frustrerad lade jag 

                                                
41 För att dra ännu en parallell till Freud (2002) så kan läsaren fundera över skillnaden mellan latent och manifest 
dröminnehåll i termer av Abstrakt Autencitet och Konkret Avgränsning.  
42 Dock kan man aldrig veta huruvida den mening den Andre lägger i orden – t.ex. ”det gjorde ont” - ger rättvisa 
åt det man försökt förmedla. En sådan risk finns alltid då man utför en Konkretisering av en Akt till ett Koncept 
för att göra det interpersonellt kommunicerbart. Den Andre måste ju göra motsvarande översättning åt andra 
hållet; d.v.s. Abstrahera Konceptet ”ont” till motsvarande Akt (erfarenhet av smärta) hos sig själv. Liknande 
problem riskerar även att uppstå under intrapsykisk ”kommunikation” (3.5.3). Se även not 76. 
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undan boken, men jag kunde inte låta bli att återkomma till den gång efter annan, och steg för 
steg började en Konkret medveten bild ta form av hur individens upplevelse av Avgränsad 
mening skulle kunna beskrivas i termer av Tidslighet och Rumslighet.43 
 
Den ”tänkandets sak” som Heidegger talar om är det Reifierade objekt som Kontrollen kräver 
för att kunna skapa Avgränsad mening av sinnesintryckens ständiga flöde, och för att kunna 
hålla dem Konkreta medvetna – kort sagt: tänka på dem. Längre fram skriver han: ”Vi säger 
inte: vara är, tid är, utan: Det ges vara och Det ges tid. Tills vidare har vi genom denna 
formulering bara ändrat språkbruket. Istället för ’det är’ säger vi ’det ges’.” Och längre ner 
på samma sida utvecklar han denna tankegång: ”Ett givande som bara ger sin gåva men som 
därvid håller tillbaka sig självt och drar sig undan, ett sådant givande kallar vi skickandet 
[…], det ständiga tillbakahållandet av sig själv till förmån för gåvans förnimbarhet”. Han gör 
sedan en längre utläggning om att det som ”ger” vara, och därmed håller tillbaka sig själv till 
förmån för varats förnimbarhet, är tiden, och tvärtom. Jag tolkar det som att Heidegger menar 
att människan inte är kapabel att samtidigt uppfatta (Avgränsa) både tiden och varat, det ena 
måste ”ge” det andra och därigenom själv bli osynligt.  
 
Jag försökte länge inkorporera detta synsätt direkt i min begreppsvärld, men det lät sig helt 
enkelt inte göras.44 Däremot tycktes det fungera om man flyttade varat till en separat sfär45 
och ersatte det i ovanstående relation mellan tid och vara med det jag kallar Rumslighet. 
Tidsligheten kunde däremot få fungera på just det sätt som jag uppfattar att tiden gör i 
Heideggers modell. Detta ”givande” och ”mottagande” av Tid och Rum bildar ett första steg 
mot en modell för mänskligt meningsskapande (Meningscirkeln) som kan illustreras såhär:   
 

 
Figur 3 

                                                
43 Jag vill poängtera att det här handlar om en strikt subjektiv läsning av Heidegger. Jag gör inga anspråk på att 
här ha gjort en ”korrekt” tolkning av hans tankar. Jag antar att många filosofer med förståelse för Heideggers 
begreppsvärld framför allt skulle finna min transformation av begreppet vara till Rumslighet problematisk. 
44 Detta främst därför att jag i min modell sett en poäng med att hålla isär individens Subjektiva (intrapsykiska) 
varande från dess Kontextuella / kommunikativa (interpersonella) dito (3.4 och 3.4.2-3). 
45 Eller kanske snarare två ”sfärer”: som i avsnitt 3.4 och framåt kommer att benämnas Existensen och Essensen. 
Dessa ses på ett liknande sätt som Sartre (1992) gjorde; d.v.s. Existensen (fysiskt vara) antas föregå Essensen 
(identiteten). Essensen skapas dock inte enbart av individens val, utan också av Andras diton.  
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I denna schematiska figur kan man se Kontrollens Avgränsande och Organisation av 
meningsupplevelsen i termer av Tidslighet och Rumslighet som ”omvägar” och den 
Autentiska meningen som en mer direkt koppling mellan det upplevande subjektet (Essensen) 
och den materiella verkligheten (Existensen). Det handlar dock om nödvändiga omvägar. Jag 
vill än en gång trycka på att alla dessa ”vägar” mellan subjekt och objekt (nästan) alltid i 
någon mån är aktiva – det finns (nästan) aldrig någon renodlad Tidslighet, Rumslighet eller 
Autencitet. Men vad betyder då Tidslighet och Rumslighet?  
 
3.2.1 Definitioner av Tidslighet och Rumslighet 
Följande definitioner kan tyckas vara så lika ovanstående resonemang om meningstyperna 
och medvetandetyperna att det kanske verkar överflödigt att föra in nya begrepp. Den 
invändningen är delvis relevant här, men kommer längre fram att visa sig allt mer 
problematisk. Dessutom innebär Tidslighet och Rumslighet en sammanflätning av mening 
och medvetande som skulle bli ytterst komplex att beskriva utan dessa begrepp. Slutligen är 
det viktigt att trycka på dessa termers metaforiska karaktär. Det finns förvisso vissa paralleller 
mellan det som här kallas Rumslighet och mänsklig spatial rumsuppfattning, och även mellan 
Tidslighet och s.k. subjektiv tid, men dessa likheter skall inte tolkas bokstavligt. 
 
3.2.1.1 Tid och Tidslighet 
Det mest utmärkande för Tiden är att den är föränderlig – Tiden står aldrig stilla. Såtillvida är 
den information (variation). Tiden är den kontinuerliga ström av perceptuella stimuli som på 
ett eller annat sätt möter individens sinnen från innan födelsen och ända fram till döden. 
Fenomenologisk erfarenhet är alltså Tidslig, inte bara i det att den uppfattas via sinnena, utan 
även därför att den är kronologisk och Abstrakt. Alla en individs erfarenheter kan, i den mån 
de Organiserats i minnet, placeras längs en tidslinje som löper fram till nuet. Denna 
kronologiska linje består dock inte av Konkret Avgränsade objekt, utan av ett Abstrakt flöde 
av överlappande upplevelser som i bästa fall kan Konkretiseras relativt varandra i termer av 
före och efter, och många gånger inte ens det - likväl finns linjen (riktningen / rörelsen) där 
någonstans i individens innersta väsen. Tidsligheten är kroppslig på ett helt annat sätt än 
Rumsligheten – Tidsligheten upplevs inuti individen. Sammanfattningsvis kan man alltså säga 
att Tiden är oavbruten yttre föränderlighet (information). Tidslighet är den kronologiska och 
Abstrakt kroppsliga inre erfarenheten av Tidens flöde.  
 
3.2.1.2 Rum och Rumslighet 
Rummet är Konkret och stabilt. Rummet förväntas stå stilla, och i den mån det inte gör det så 
är Rummets föränderlighet Tidslig. Rummet är alltså utanför Tiden och såtillvida även 
utanför individen – Rummet omger individen - det ”håller” henne trygg (not 37) inom den för 
meningsskapandet nödvändiga Avgränsning det utgör. Rummet kan delas med Andra (Jfr. 
begreppet ”other minds”). Det är i Rummet som individen kan kommunicera med Andra som 
bebor samma Rum. Rumsligheten har alltså en karaktär av upplevd konsensus och samvaro. 
De som är i samma Rum som jag antas se det på samma sätt som jag - de som inte gör det kan 
då sägas vara i ett annat Rum (detta även om de står jämte mig i det fysiska rummet). Att dela 
fysiskt rum med någon som man inte samtidigt delar Rumslighet med tenderar att skapa 
Kontrollförlust genom att det försvagar Rummets stabilitet.46 Att dela Rum är alltså liktydigt 
med att dela språk, i det att delad Rumslighet upplevs som en möjlighet att kommunicera och 
göra sig förstådd (3.1.3). Sammanfattningsvis är alltså Rummet den yttre, stabila plats där 
                                                
46 Jfr. begreppet alienation (Karl Marx m.fl.). Individen kan känna sig mer ensam om hon är omgiven av 
människor i det fysiska rummet som hon upplever är i ett helt annat Rum än henne, än om hon är helt isolerad i 
fysisk mening. I det senare fallet är hennes möjlighet att skapa och upprätthålla Kontroll större. 
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individen kan skapa mening och kommunicera med Andra som befinner sig i (delar) samma 
Rum. Rumslighet är den Konkreta upplevelsen av att vara i detta Rum.  
 
3.2.2 Tiden och Rummet ”ger” varann  
Individen är aldrig Konkret medveten om både Tid och Rum samtidigt. När Tiden ”ger” 
Rummet är Tiden frånvarande och tvärtom (3.2). Samtidigt kan varken Tiden eller Rummet 
existera utan varandra. Rummet stabiliserar Tiden, medan Tiden ger Rummet dynamik och 
liv. Ett helt ”stillastående” Rum är otänkbart, och Tidslighet utan Rummets sammanhållande 
väggar är ett fritt fall in i ett okänt intet. Här kan man återknyta till Yaloms tankar om inre 
ångest och yttre rädsla (2.3.4). Tidens obönhörliga flöde kan sägas vara den inre ångest 
Yalom talar om. Att inte kunna externalisera Tiden i termer av Rumsliga Avgränsningar är 
själva definitionen av ångest. I Rumsligheten kan man dela rädslan för den externaliserade 
Tidsligheten med Andra och kanske bekämpa den tillsammans,47 eller lämna Rummet och gå 
in i ett annat för att därigenom fly det objekt man placerat sin ångest i (Fobiskt Kontroll-
beteende). Den inre vanmakt som icke-Rumslig Tidslighet kan innebära kan man varken dela, 
bekämpa eller fly ifrån. Individen är alltså beroende av Rummet för att kunna upprätthålla en 
känsla av Kontroll (Avgränsad mening). Men det är viktigt att påpeka att ren Tidslighet inte 
nödvändigtvis är ångestladdad. Att vara kapabel att känna Autentisk mening är att kunna bära 
Tiden inom sig utan att Avgränsa den med ett yttre Rum. 
 
Paradoxalt nog består Tiden av fysiska Avgränsningar och Rummet av sociala (3.2.1). Tiden 
kommer alltså till det meningsskapande subjektet utifrån, men upplevs i det inre (kroppsligt), 
medan Rummet består av internaliserade Koncept som skapar en upplevelse av en yttre, 
Kontrollerbar Avgränsning – Rummets väggar (not 55). Om Tiden inte tillhandahåller dessa 
fysiska, utifrån kommande begränsningar söker sig individen i allmänhet inåt och konstruerar 
ett Rum av Organiserade Akter och Koncept för att ändå kunna upprätthålla någon form av 
Avgränsad mening. Så sker exempelvis vid s.k. sensorisk deprivation, då de flesta börjar 
hallucinera efter att under tillräckligt lång tid ha berövats merparten av sina sinnesintryck. 
Individen är alltså (nästan) alltid i ett Rum, och oftast befinner hon sig dessutom i en mängd 
olika Rum samtidigt – Rum som omsluter varandra på mer eller mindre uppenbara sätt. 
 
3.2.3 Rum i Rummet och delad språklighet 
Jag bor en bit utanför Stockholm, så min resa in till psykologiska institutionen innefattar 
åtskilliga steg: gå till hållplatsen, vänta på bussen, buss till pendeltågsstationen, vänta på 
tåget, tåg till Centralen, gå till tunnelbanan, vänta på tunnelbanan, tunnelbana till 
universitetet, promenad till institutionen. Denna procedur innefattar flera vanemässigt 
sammanlänkade Rum, men är samtidigt i sig själv ”åka till skolan-Rummet”. Inom detta 
övergripande Rum finns alla de steg som nämndes ovan. När jag exempelvis hoppar på 
bussen kliver jag alltså även in i Rummet ”åka buss till stationen” som jag delar med många 
andra på bussen, samtidigt som de flesta där troligen inte är på väg till psykologiska 
institutionen. Följaktligen både delar och inte delar passagerarna på bussen Rum. På samma 
sätt delar jag de andras Kontrollförlust om pendeltåget är försenat, och även om vår 
respektive frustration stammar ur olika övergripande Rum så är det socialt acceptabelt att tala 
med okända människor om det oförutsedda Rum vi nu delar – ”sur på SL”-Rummet. Men så 
snart tåget kommer löses detta Rum upp, och man har inte längre något uppenbart 
gemensamt, vilket oftast leder till att var och en återgår till att sitta tyst i sitt eget Avgränsande 
Rum under resten av färden. Ibland träffar jag en klasskamrat någonstans på vägen, och 
genast känner jag mer samhörighet med denna person än med någon annan av mina 
                                                
47 Jfr. de socialpsykologiska begreppen in-group och out-group (Aronson, 1999). Det som håller en in-group 
samman är en delad rädsla för ett yttre objekt (en out-group) som man samarbetar för att bekämpa. Jfr. not 102. 
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medpassagerare. Detta inte bara för att vi båda befinner oss i samma ”åka till skolan”-Rum, 
utan även för att vi även delar en speciell typ av ”Rum” som omsluter alla de andra: ”går på 
psykologlinjen-Rummet” (3.2.5). 
 
I alla ovanstående Rum finns i någon mån en samhörighet med dem jag delar dem med, och i 
denna samhörighet finns en delad språklighet – en potentiell öppning att börja kommunicera 
om den verklighet vi båda befinner oss i som bygger på ett antagande att vi har något 
gemensamt. Det vi har gemensamt är Tidsligt; det är upplevelsen av ett delat förflutet 
och/eller en delad framtid (4.3.1). I vissa fall är denna gemensamma nämnare mycket liten, 
som t.ex. i ”sur på SL”-Rummet ovan, vilket ger en mycket begränsad delad språklighet. Allt 
jag vet om den Andre här är att vi båda delar Kontrollförlust tills pendeltåget kommer; det 
enda Tidssegment (Rum) jag kan skapa en förväntan kring är från Nu tills denna 
Kontrollförlust upphör (tågets ankomst). Att försöka prata om något utanför detta Rum är 
alltid förenat med en risk i det att det inte låter sig Kontrolleras (förutses). Därför kan 
människor, som alldeles nyss känt en stor samhörighet och pratat livligt, plötsligt återgå till att 
bli främlingar så fort tåget anländer till stationen. I det avsevärt mycket mer omfattande ”går 
på psykologlinjen-Rummet” är den delade språkligheten (den gemensamma Tidsligheten) 
mycket större, varför jag och min kurskamrat känner oss trygga i att tala om både det ena och 
det andra.48  
 
3.2.4 Tidslighet knyter samman disparata Rum 
När man kommer till en storstad för första gången tar man sig ofta fram med hjälp av 
tunnelbanan, vilket brukar vara det snabbaste sättet att röra sig mellan olika platser. Detta har 
många fördelar, särskilt om man vill hinna täcka av så många sevärdheter som möjligt på en 
begränsad tid. Men det har nackdelen att det får en främmande stad att framstå mer som en 
ögrupp än som en sammanhängande landmassa. Vad som finns mellan alla de disparata Rum 
som områdena kring de besökta tunnelbanestationerna bildar vet man inget om, och man får 
svårt att bilda sig en helhetsuppfattning av det övergripande Rum som staden utgör. Om man 
verkligen är intresserad av att lära sig något om en ny plats finns inget bättre än att ta sig fram 
till fots. Då skapar den kroppsliga upplevelsen av avstånd, rörelse, och ett sammanhängande 
flöde av nya intryck en helhet av alla de objekt (Akter och Koncept) och Rum man Avgränsar 
på vägen.  
 
Samma sak gäller om man vill lära känna en annan människa. Det enda sättet att skapa en 
djup relation är genom att spendera Tid tillsammans. Att bara dela ett eller ett par specifika 
Rum med någon (t.ex. en arbetsrelation eller gemensamma fritidsintressen) är inte att känna 
henne. En relation byggs genom att byta Rum tillsammans. Det är i övergången från ett Rum 
till ett annat som man märker huruvida man hamnar i samma Rum, eller om det visar sig att 
man plötsligt befinner sig milsvitt från varandra. Ett av Tiden ”givet” (3.2) Rum sträcker sig 
mellan dåtid och framtid, mellan då och sen – det bygger på tidigare erfarenheter och syftar 
framåt mot ett förväntat (Kontrollerat) mål. Såtillvida är det Avgränsat meningsfulla Rummet 
frånvarande – det är aldrig närvarande i Nuet (3.1). Övergången mellan två Rum är däremot 
påtagligt närvarande – den är ett Nu. Anthony Wilden (1990) talar om hur man kan se gränser 
som diskontinuiteter, d.v.s. något som både Avgränsar och förenar. Så fungerar det Tidsliga 
Nuet för sammanlänkandet av olika Rum. Nuet är alltid i någon mån Autentiskt i det att det är 
något oväntat som fångar ens uppmärksamhet och kanske får en att byta fokus (Rum). Att 
tillsammans med en annan människa uppleva dessa Autentiska Nu:n är nödvändigt för att 
upptäcka vad man har gemensamt utanför ett specifikt Rum. Kanske ser den andra inte ens det 
                                                
48 Om två personer av någon anledning känner sig tvingade att prata, men inte känner varann, kan de konstruera 
ett tryggt Rum att dela, genom att t.ex. prata om vädret. Man blir ytterst sällan oense om vädret.  
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Nu som för mig framstår som viktigt, eller så får det kanske henne att hamna i ett helt annat 
Rum än jag. Att skapa en relation med någon är att upptäcka varandras Nu:n och visa henne 
de subjektiva Rum de leder till för just mig. Över tid kommer relationen att forma båda 
individerna och göra deras respektive Rum mer lika varann, vilket i sin tur leder till en ökad 
gemenskap dem emellan. 
 
3.2.5 Det Kronologiska ”Rummet” och Potentialiteten 
I förra avsnittet beskrevs övergången från ett Rum till ett annat som något som alltid har en 
Autentisk kvalitet. Detta är dock inte helt sant. I det Kronologiska ”Rummet”, som är en 
fusion av Tid och Rum som omsluter och skapar (och skapas av!) individens Tidslighet och 
Rumslighet, är även varje skifte från ett Rum till ett annat förutsett och Kontrollerat. Min färd 
till institutionen (3.2.3) är ett exempel på ett Kronologiskt ”Rum”, där inte bara Rummens 
sekventiella följd är Kontrollerad, utan även ungefär hur lång tid varje Rum förväntas uppta, 
och/eller vilka Tidsliga stimuli som signalerar ett skifte från ett förväntat Rum till ett annat.49 
Om jag exempelvis är i ”väntar på bussen-Rummet” så är alltså bussens ankomst inte ett Nu 
utan ett förväntat ”Nu” som bara markerar skiftet till det likaledes förväntade ”åka buss till 
stationen-Rummet”. Så länge allting följer det schema50 som det Kronologiska ”Rummet” 
stipulerar så håller jag mig alltså inom det övergripande ”åka till skolan-Rummet” och då 
finns inga Nu:n utan bara Frånvarande ”Nu”:n. Om bussen däremot inte skulle komma, och så 
lång tid skulle gå att jag till slut bestämmer mig för att promenera till stationen istället, så 
skulle det ögonblick då detta beslut fattades ha föregåtts av ett Autentiskt Nu. Men under 
förutsättning att jag går till stationen i syfte att ta mig till skolan så är jag åter inne i samma 
Kronologiska ”Rum” så snart jag kommer fram och går in i ”vänta på tåget-Rummet”. På ett 
sätt kan man säga att jag aldrig lämnat det, utan att promenera till stationen bara var en 
variation på ett välkänt tema (”Rum”). Om bussens uteblivande istället leder till att jag gör 
något helt annat, går hem t.ex., så har jag definitivt brutit mig ut ur det befintliga ”Rummet”. 
Men ett annat kommer i dess ställe – man är alltid i någon mån i ett Kronologiskt ”Rum” 
(med undantag för en renodlad upplevelse av Autentisk mening). 
 
På samma sätt som det finns Rum i Rummen är även det Kronologiska ”Rummet” uppbyggt 
ungefär som en uppsättning lådor i andra lådor. ”Åka till skolan-Rummet” är exempelvis en 
del i det övergripande Kronologiska ”Rummet” ”går på psykologlinjen”, etc. etc. ända upp till 
det yttersta ”att vara Per-Olov Blomgren-Rummet” – d.v.s. min identitet (3.4.4). Att dela 
”Rum” innebär inte bara att dela språk, så som gäller för Rummet, utan även att ha ett 
gemensamt mål – att dela ett syfte. Den viktigaste skillnaden mellan Rum och ”Rum” är 
alltså att; där Rummet bara är ett stabilt utrymme för meningsskapande och kommunikation, 
så har ”Rummet” även en riktning – i det Kronologiska ”Rummet” är man alltid på väg 
någonstans. Därför leder ibland den typ av avsteg från ett Kronologiskt ”Rum” som nämndes 
ovan till dåligt samvete - en känsla av att man har begått en omoralisk handling genom att 
avvika från den utstakade riktning som ”Rummet” anger. Om något yttre upplevs störa 
fullföljandet av ett för meningsskapandet viktigt ”Rum” kan Kontrollförlusten bli påtaglig 
(jfr. vinjett 1 och 2). Kulturen är uppbyggt kring Kronologiska ”Rum”. De finns överallt i 
form av scheman, tidtabeller, planeringskalendrar etc. Även alla typer av ritualer är 
”Rumsliga”: allt från personliga vanor, via fenomen som familjens firande av olika högtider, 

                                                
49 För att markera skillnaden mellan den fysiska rumtiden och den Avgränsade upplevelsen av Rumslighet och 
Tidslighet har hittills stor begynnelsebokstav använts för de senare. För att i sin tur särskilja dessa från de 
förväntade versionerna av dem i det Kronologiska ”Rummet” kommer dessa att sättas inom citationstecken.  
50 Jfr. Aaron Becks begrepp schema (Mörch et.al., 1997). En individs olika Kronologiska ”Rum” har många 
likheter med Becks definition av scheman. 



 35 

till samhälleliga institutioner m.m. (2.1.6).51 Sammantagna rymmer en individs alla ”Rum” 
hennes personliga och kulturella identitet. Man kan alltså säga att man är summan av sina 
Kronologiska ”Rum” (3.4.4).  
 
Potentialiteten, alltså den upplevelse av förväntade möjligheter och omöjligheter som ständigt 
driver individen, innehåller i varje givet ögonblick just de Kronologiska ”Rum” som är 
relevanta för hennes meningsskapande just då. Potentialiteten är ett koncentrat av alla de 
underliggande syften och riktningar som de aktiva ”Rummen” ger vid handen,52 men alla är 
aldrig aktiva samtidigt. Om man t.ex. firar jul med sin familj så spelar det troligen mindre roll 
att man samtidigt är psykologstudent. Och om man i januari planerar den närmaste tidens 
studier så är det osannolikt att ens kunskaper om familjens julritualer påverkar 
beslutsfattandet. Men i båda fallen finns även de inaktiva ”Rummen” där någonstans i 
Organisationen trots att de för tillfället inte ingår i individens aktuella Potentialitet. Som 
nämndes i avsnitt 2.1.2, skapas hela tiden Potentialiteten av det ständiga flödet av Tidslig 
(Observerad) Realitetspotential och Rumslig (Motiverande) Agenspotential, vilket alltså 
betyder att Potentialiteten kan förändras om omvärlden så kräver. Om t.ex. en släkting under 
julmiddagen frågar hur det går med studierna så kallas genast den delen av identiteten – ”går 
på psykologlinjen-Rummet” - fram igen, och jag kan svara på frågan. Då är jag inte bara en 
del i familjen längre, utan även ”blivande psykolog”, något som nyss var irrelevant för mitt 
upprätthållande av mening och identitet. En individs Potentialitet, hennes Tidsliga riktning i 
Rummet, påverkas alltså av både inre (”Rummen”) och yttre (Realitetspotentialen) faktorer. 
  
3.3 Kontrollformerna – frågar och svarar 
Upplevelsen av Tidslighet och Rumslighet är alltså kvalitativt skiljda från varann till den grad 
att de inte låter sig uttryckas på samma språk (3.1.3). Innan vi går vidare med konsekvenserna 
av detta faktum måste vi dock uppehålla oss en stund vid vad dessa språk har gemensamt, 
nämligen Kontrollformerna. Dessa presenterades helt kort i avsnitt 2.1.4. Även denna 
genomgång av dem kommer att bli mer summarisk än vad jag skulle önska. Kontroll-
formernas samspel, främst på grund av att de ständigt växlar funktion beroende på vilken 
Kontrollnivå (Observation, Organisation eller Motivation) de är verktyg för, är mycket 
komplext. Det faktum att de meningsskapande enheter som Kontrollformerna skapar (och 
består av) ständigt måste översättas (Konkretiseras och Abstraheras) mellan Akter och 
Koncept gör interaktionen mellan dem än mer svåröverskådlig. Att försöka kartlägga detta 
samspel är material till (minst) en helt egen uppsats – en uppsats som dock inte går att skriva 
utan att först placera Kontrollformerna i den kontext som denna uppsats försöker skapa.  
 
Det finns som sagt fyra Kontrollformer: En som Avgränsar objekt (Reifiering), en som parvis 
relaterar dessa objekt till varann (Associering), en som Organiserar sammanhängande kedjor 
av objekt och relationer som Reifieringen och Associeringen kan hämta information från 
(Hierarkisering), och slutligen en som ger möjlighet att vända alla de andras resultat i dess 
motsats (Polarisering). Då ett av mina grundantaganden är att den Avgränsade tillvaron i 
                                                
51 Ur den synvinkeln skulle man kunna definiera samhällsvetenskapen som studiet av de samlade manifestationer 
som olika individers utagerande av sina respektive Kronologiska ”Rum” skapar i kulturen, och hur kulturen i sin 
tur bidrar till att forma individernas Kronologiska ”Rum”. 
52 Ett sätt att illustrera hur Potentialiteten samlar individens ofta disparata ”Rum” och dessas mer eller mindre 
oförenliga syften till en enhetlig riktning som individen drivs mot är att låna matematikens och mekanikens 
termer vektor och vektorsumma. Då är alltså varje ”Rum” en vektor och summan av alla vektorer bildar 
individens Potentialitet. En svaghet med denna metafor är att Potentialiteten i allmänhet är ett spann av 
möjligheter (som alltså kan uppfylla flera ”Rums” syften samtidigt utan att Kontrollförlust uppstår) snarare än en 
enda fokuserad riktning (2.1.2). Det är alltså bara vid ett extremt högt Kontrollbehov som denna liknelse håller 
till fullo (2.1.3). 
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grunden är språklig tror jag att det finns en pedagogisk poäng med att låta Kontrollformerna 
bilda satser. Detta genom att ställa frågor och ge svar. 53 Dessa frågor och svar ”ger” varann 
på ett sätt som liknar hur Rummet ”ger” Tiden och tvärtom (3.2). En fråga pockar på ett 
svar, och ett svar implicerar en ställd fråga. Att låta endera bli hängande i luften (en fråga 
utan ett svar, ett svar utan en fråga) är liktydigt med Kontrollförlust i det att det då skapas en 
glipa i den hermetiska yttre Avgränsning (Rummet) som Kontrollen hela tiden strävar efter att 
upprätthålla. Om individen kan se en Autentisk mening i denna glipa kan den naturligtvis vara 
utvecklande (3.1), men ur Kontrollens synvinkel är glipor i Avgränsningen alltid ett problem. 
Då dessa frågor och svar är mycket vanliga ord kommer de, utöver stor begynnelsebokstav, 
att skrivas ut inom citationstecken för att inte försvinna i texten. 
 
3.3.1 De mest basala svaren: ”Är”, ”Gör” och ”Därför” 
Allt som ”Är” något ”Gör” något. Det är ”Därför” att det ”Gör” detta något som det ”Är” 
det det ”Är”. Och omvänt: allt som ”Gör” något ”Gör” det ”Därför” att det ”Är” det det 
”Är”. Detta cirkelresonemang är paradoxalt nog ett av meningsskapandets mest basala axiom. 
Så länge individen hela tiden uppfattar dessa ”Är” och ”Gör” som välavgränsade 
meningsfulla enheter (objekt) kan Kontroll upprätthållas genom att i sin tur låta ”Är”:et 
respektive ”Gör”:et, sammanfogade med ett ”Därför”, bilda en Avgränsad meningsenhet på 
nästa abstraktionsnivå – alltså ett Rum (4.3.1). Ett exempel: ”Varför hälsar han på mig? 
Därför att han känner mig.” och omvänt: ”Han känner mig, därför är rörelsen han gör med 
handen en hälsning.” I den första frasen Reifieras (Avgränsas) den Andres handrörelse, hans 
”Gör”, som en hälsning vilket betyder att den Andre ”Är” någon som känner mig. I den andra 
frasen är den Andre redan Reifierad som någon som känner mig, ett ”Är”, och därför måste 
det han ”Gör” vara en hälsning. Det Rum som här skapas kan t.ex. kallas ”hälsa på en 
kompis”-Rummet.  
 
Observera att den andra frasen ovan formulerades: ”är den Andre redan Reifierad” - detta 
därför att ett annat av meningsskapandets axiom lyder: ”Gör” föregår ”Är”.54 I det här fallet 
kanske jag kände igen hans ansikte, hans kläder, hans sätt att gå, eller något annat han ”Gör” 
som tillåter mig att kategorisera honom som ett särskilt ”Är” och utifrån detta ”Är” 
kategorisera hans följande ”Gör” – d.v.s. placera honom i ett Rum av specifika förväntningar. 
”Gör” är den mest grundläggande meningsbärande enheten. Ett ”Gör” är det hos ett fenomen 
som individen uppmärksammar med sina sinnen. Sett ur Rumslighetens perspektiv är ett 
”Gör” ett Avgränsat Nu i Tidens kontinuerliga flöde (3.2.2.2). Individen uppfattar alltså hela 
tiden att omgivningen ”Gör” saker. I ovanstående exempel känns detta troligen intuitivt 
rimligt, men att exempelvis säga att en apelsin ”Gör” rund, mjuk och orange, kanske verkar 
mer främmande. Det är dock så det fungerar, något som hänger samman med driften 
Socialitet, som har sin grund i att möta och relatera till människor, men som låter detta sätt att 
relatera även spilla över på mötet med hela omgivningen. Kontroll och Socialitet konvergerar 
i begreppet Reifiering – att förtingliga det levande och levandegöra döda ting. Man kan, något 

                                                
53 Jag menar dock inte att detta på något sätt skall tolkas bokstavligt. Dels sker detta ”frågande” och ”svarande” 
nästan alltid momentant och omedvetet, och dels så menar jag inte att individen, i de fall då hennes kognitiva 
processer är Konkret medvetna, nödvändigtvis använder sig av just dessa frågeställningar. Snarare är denna 
uppställning det mest basala och samtidigt illustrativa sättet att beskriva dessa processer i språkliga termer som 
jag kunnat finna. Jag är övertygad om att man kan tänka sig andra alternativ med minst lika god giltighet. 
54 Här måste infogas att dessa s.k. axiom är förenklingar som bara gäller på det som i 4.3.1 kallas den 
Deteleologiska Meningsnivån, d.v.s. ett dialektiskt samband mellan två relaterade meningsfulla enheter. När man 
för upp hela resonemanget på en Trialektisk nivå kompliceras allt genom att det hela tiden finns en valmöjlighet 
och därmed även utrymme för individen att ifrågasätta allt, inklusive sitt eget meningsskapande. Detta finns det 
dock som sagt ingen möjlighet att fördjupa sig i inom ramen för denna uppsats. Att se Kontrollformerna i termer 
av dialektiska samband är dock det mest grundläggande för förståelsen av dem. Jfr. avsnitt 4.3.2. 
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förenklat, säga att ”Är”:et är Rumsligt och ”Gör”:et är Tidsligt55 - de utgör såtillvida 
meningsskapandets grundstenar: Avgränsning och riktning. 
 
3.3.2 Reifiering och Associering - frågorna ”Vad?” och ”Varför?” 
Individen bombarderas alltså oavbrutet av en kontinuerlig ström Tidsliga sinnesintryck, som 
måste Avgränsas som Nu:n / ”Gör” för att upplevas som meningsfulla - ”ge” ett Rum. Detta 
sker genom att Reifieringen ställer frågan ”Vad?” och Associeringen frågan ”Varför?”. I 
första skedet måste något specifikt i alla de intryck som kommer från samtliga sinnen 
Avgränsas som ett ”Gör”, som sedan via ett ”Därför” kan skapa ett Rumsligt ”Är”. Ett 
”Därför” är alltså en kausal relation, ett samband mellan ”Gör” och ”Är”. Detta skapar en 
sekvens av frågor enligt följande: Reifieringen ställer frågan ”Gör Vad?” som Avgränsar ett 
specifikt ”Gör”, följt av Associeringens ”Varför Gör?”, som enligt det axiom som nämndes i 
början av avsnitt 3.3.1 kopplar till ett ”Är” via en relation i form av ett ”Därför”. Svaret på 
frågan ”Varför Gör?” blir alltså ”Därför Är”. Som i: ”Varför ’Gör’ han en hälsning? Därför 
att han ’Är’ någon som känner mig”. Denna sekvens är det som för mig fram till det scenario 
som användes som exempel ovan: ”Han känner mig, därför är rörelsen han gör med handen 
en hälsning.”. Innan detta konstaterande kan man tänka sig att följande ägde rum: Framför 
mig ser jag en figur och det som först fångar min uppmärksamhet hos honom är en väldigt 
speciell näsa. Det ”Gör” som Avgränsas är alltså ”speciell näsa” (”Gör Vad?”  ”Gör”). 
Varför har denna figur denna ”speciella näsa” (”Varför Gör?”)? Jo, det är min goda vän 
Anders. Det finns en sedan tidigare etablerad relation, ett ”Därför”, mellan  just denna näsa, 
detta ”Gör”, och min vän Anders (”Därför Är”).56 När Anders sen lyfter handen kan jag tolka 
hans ”Gör” som en hälsning baserat på det faktum att jag redan vet vem (vilket objekt) som 
utför det: ”Det är Anders. Jag känner honom. Det han gör är att hälsa på mig (han måttar t.ex. 
inte ett slag mot mig).” Således är det trygga Rummet ”hälsa på Anders” etablerat och 
Kontroll uppnådd. 
 
3.3.3 Hierarkiseringens fråga (”Hur?”) som sökfunktion i Organisationen 
Svaren på Reifieringens och Associeringens frågor kommer naturligtvis inte ur intet - de 
riktas till det Organiserade minnet som är Hierarkiseringens domän. Hierarkiseringens fråga 
är ”Hur?” och svaret ett ”Sådär” (vid Observation) eller ett ”Såhär” (vid Motivation). Ett  
”Sådär” är ett tidigare erfaret Tidsligt ”Gör” som Organiserats i minnet för framtida 
igenkänning av liknande ”Gör”, och ett ”Såhär” en korresponderande Akt som tidigare 
definierats som en adekvat respons på ett givet ”Sådär”. Reifieringens och Associeringens 
frågor ställs till Hierarkiseringen (Organisationen), som omformulerar dem i termer av sin 
egen fråga, och svarar i form av ett Observerat ”Sådär” eller ett Motiverande ”Såhär”. När  
Reifieringen ställer frågan ”Gör Vad?” transformeras den av Hierarkiseringen till ”Gör Hur?” 
som levererar svaret ”Gör Sådär”. På motsvarande sätt hämtar Hierarkiseringen en tidigare 

                                                
55 Men man måste då betänka det till synes paradoxala i att det Avgränsade ”Gör”:et kommer utifrån, samtidigt 
som det är ett Tidsligt (inre) Nu, emedan individens upplevelse av alla ”Gör” är kroppslig - den kommer från 
sinnena (jfr. 3.2.2). Extra komplicerat blir det när man tillägger att även den egna kroppen, i termer av 
Avgränsad mening, är något ”utanför” det upplevande subjektet (figur 3). Såtillvida är alla Avgränsat 
meningsfulla fenomen (inklusive Reifierade Primära Brister) frånvarande för individen – de upplevs som 
externa och mer eller mindre främmande. Men i den mån individen är öppen för Autentisk mening kan hon ändå 
möta och acceptera sin egen  kropp och uppleva sig som ett med den. 
56 Många perceptionspsykologer skulle här kanske föredra en mer kvantitativ förklaring av skeendet i termer av 
kontrasterande färgfält, reflekterat ljus etc. Den typen av förklaringar ryms även de inom denna begreppsapparat, 
men då jag personligen ligger närmare den mer kvalitativa gestaltteorin och/eller fenomenologin föredrar jag att 
kort och gott tala om att just denna näsa har kvalitén att vara ”speciell”, eller kanske snarare ”Andersk” (det som 
gör den speciell är ju att jag vet att den tillhör just Anders – den ”Är” något som bara Anders ”Gör”). 
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upplevd relation mellan ett ”Gör” och ett ”Är”, alltså ett ”Därför”, ur Organisationen genom 
att omvandla Associeringens fråga ”Varför Gör?” till ”Är Hur?” och svarar ”Är Sådär”.57 
 
I Organisationens Hierarkier finns alltså både relationer och objekt. Det är viktigt att påpeka 
att det som här kallas objekt kan referera till både ”Gör” och ”Är”, där ett ”Gör” ligger på 
objektnivå, och ett relaterat ”Är” en abstraktionsnivå högre, d.v.s. på metanivå i förhållande 
till ”Gör”:et (not 2). Anders ”Är” befinner sig således på metanivå till den ”speciella näsa” 
han ”Gör”. Allt eftersom en mer komplex bild av omgivningen byggs upp förskjuts dessa 
positioner så att det som tidigare var ett ”Är” blir ett ”Gör” åt nästa ”Är”, som alltså ligger på 
det ursprungliga ”Gör”:ets metametanivå.58 I det här fallet är Rummet ”hälsa på Anders” på 
metanivå till Anders själv (som alltså ”Gör” Rummet till det det ”Är”) och på metametanivå 
till hans näsa. Normalt sett är dock individen bara Konkret medveten om två abstraktions-
nivåer i taget (4.3.1), vilket alltså innebär att Anders näsa blir irrelevant för mig så snart den 
fyllt sitt syfte att Reifiera Anders som just Anders och placerat honom i ett Rum. 
 
3.3.3.1 Kategoriseringshierarkier – Dynamik och Djup 
Svaren ”Sådär” och ”Såhär” söks i Organisationens Kategoriseringshierarkier. Kategori-
serandet av ett fenomen som ett givet objekt (eller relation) sker utifrån en likaledes 
hierarkiskt Organiserad uppsättning kriterier. Relationen mellan kategori och kriterium är 
densamma som den mellan ”Är” och ”Gör” (d.v.s. objekt på olika abstraktionsnivåer). Man 
kan till och med säga att kategorier och kriterier är Organiserade ”Är” och ”Gör”, men med 
den skillnaden att ett Organiserat ”Gör” alltid är omvandlat till ett ”Sådär” eller ”Såhär”, 
medan ett Observerat ”Gör” är ett genuint nytt sinnesintryck, ett Nu (3.2.5), innan det 
Reifierats.  
 
Exakt hur de olika hierarkierna är Organiserade är ännu inte till fullo konceptualiserat, men i 
det här skedet räcker det med att konstatera att minnet Organiseras hierarkiskt (hur 
hierarkierna är kopplade till varann är det som återstår att utreda).59 Ett objekts eller en 
relations absoluta position i en hierarki går inte att bestämma, utan varje enhet kan bara 
”placeras” relativt en annan enhet i hierarkin. Det är exempelvis omöjligt att säga huruvida 
objektet eller relationen X ligger på plats nummer 3, 7 eller 18 i en given hierarki. Allt man 
kan veta är huruvida X ligger högre eller lägre än Y. Alla hierarkier kan dessutom vara mer 
eller mindre Dynamiska och Djupa. Graden av Dynamik anger i vilken mån dess objekts 
relativa positioner låter sig kastas om av Polariseringen (3.3.5) om omgivningen förändras, 
och den tidigare positionen ej länge är ”adaptiv”. Djupet består i hur många olika enheter som 
kan accepteras som Kontrollskapande (och alltså inte ger upphov till Kontrollförlust).60  
 
                                                
57 Detta abstrakta resonemang torde bli en aning mer begripligt om man är medveten om de paralleller som finns 
mellan hur Reifieringens objekt respektive Associeringens relationer Organiseras i minnet, och inlärningsteorins 
begrepp respondent och operant betingning (Horton & Turnage, 1976). 
58 Det finns inget slut på denna process. Om man vill analysera den kvantitativt kan man i princip gräva hur 
djupt som helst bland allt mer bisarra och meningslösa metametametanivåer, metametametametanivåer etc. 
Varken Russel, Bateson eller Watzlawick verkar dock ta detta problem på allvar. De tycks anse att så länge man 
”bara” håller reda på vilken abstraktionsnivå ett givet fenomen befinner sig relativt ett annat så är alla problem 
lösta. Som jag ser det är detta att ställa orimliga krav på individen. Jfr. avsnitt 4.1.8. 
59 En lovande hypotes har med begreppet valens att göra. Det används både inom kemin och språkvetenskapen 
(dessa discipliner har det gemensamt att de definierar och syntetiserar den fysiska verkligheten och förändrar 
den därmed!). Även Sigmund Freud var flyktigt inne på detta spår i ”Vardagslivets psykopatologi” (2006).  
60 En hierarkis Dynamik och Djup påverkar och påverkas av utrymmet mellan Potentialiteternas poler (2.1.2). 
Varken Dynamik eller Djup är alltså låsta utan kan skifta med Kontrollbehovets fluktuationer. Dynamiken och 
Djupet hos en given hierarki styr i sin tur var gränsen går för vad som skall upplevas som en Kontrollförlust 
angående den aktuella hierarkins objekt eller relation. 
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Kriteriernas placering i Kategoriseringshierarkin styr i vilken ordning de används, och avgör 
alltså dess vikt för meningsskapandet, d.v.s i vilken mån osäkerheter och diskrepanser 
gentemot individens befintliga objekts- och relationskategorier skapar en upplevelse av 
Kontrollförlust hos individen. Ett exempel: för många människor ligger Kategoriserings-
kriteriet ”kön”61 högt i deras Kategoriseringshierarki för Reifiering av objektskategorin 
”människa”.62 Enligt ovanstående resonemang betyder detta alltså att en av de första aspekter 
man Ser (Reifierar) hos en person man möter är könet (genus). Och dessutom uppstår en 
påtaglig Kontrollförlust om denna kategorisering inte låter sig göras med stor säkerhet, eller 
om den senare visar sig vara felaktig. Detta kan vara en förklaring till varför vissa människor 
blir provocerade av homosexuella, transvestiter och andra vars könstillhörighet inte alltid låter 
sig bestämmas snabbt och med stor säkerhet enligt deras mer eller mindre stereotypa (socialt 
konstruerade) mallar för ”manligt” och ”kvinnligt”. För en person där könstillhörigheten 
ligger längre ner i Kategoriseringshierarkin för objektet ”människa” och/eller där denna 
hierarki är Djup och Dynamisk torde inte ambivalens kring en persons genus skapa någon 
Kontrollförlust, och därför blir hon inte heller provocerad av s.k. HBT-personer. Kriteriernas 
ordning i en given hierarki, liksom dennas Dynamik och Djup, är alltså mycket viktig för 
huruvida individen kan skapa en Realitetspotential (och i överförd bemärkelse även en 
Agenspotential) eller ej.63 
 
3.3.4 ”Hur?” sönderfaller i ”När?” och ”Var?” 
Så länge det enbart handlar om Observationens skapande av Realitetspotential räcker det med 
en ”sökning” i Kategoriseringshierarkierna, men för att Motivationen skall kunna skapa en 
Agenspotential krävs att individen även finner sin position i det Kronologiska ”Rummet”. Här 
är det viktigt att påpeka att ”Rummet” är Organiserat på samma sätt som de hierarkier som 
beskrevs ovan – Kronologi är s.a.s. Tidslig hierarki. Liksom en hierarki har alltså ett 
Kronologiskt ”Rum” större eller mindre Djup (antal ”Nu:n” som ryms inom samma 
Rum/”Här”) och Dynamik (känslighet för att Rummens ordning kastas om). En gravt 
tvångsmässig individs låsritual, där alla steg är förutbestämda och varje variation gör att 
ritualen måste genomgås från början, är ett exempel på ett ”Rum” med minimalt Djup och 
Dynamik. 
 
Observationen söker, via sinnesintrycken, sina svar i den fysiska verkligheten och skapar en 
Realitetspotential (genom den process som beskrivits i de föregående avsnitten), och 
Motivationen baserar sitt resultat på denna, men måste även söka inåt för att skapa en 
Agenspotential; d.v.s. ett intentionellt handlande som inte bara är ett reflexmässigt reagerande 
på yttre stimuli (fritt flödande Motilitet). Detta inre sökande sker i Potentialiteten, d.v.s. i den 
uppsättning Kronologiska ”Rum” av förväntad ”Tidslighet” och ”Rumslighet” som ständigt 
finns i någon form i det meningsskapande subjektet (3.2.5 och not 52). Denna fusion av det 
yttre och inre sker genom att frågan ”Hur?” delas upp i en Tidslig och en Rumslig 
komponent, d.v.s. i frågorna ”När?” och ”Var?”. Här sker en dubbel vändning (Polarisering) 

                                                
61 Kön är ett exempel på en hierarki med ett mycket litet Djup – för de flesta innehåller den nog bara två 
positioner. Andra vanliga kriterier vid kategorisering av människor är t.ex. ålder, utseende, kroppsspråk, 
etnicitet, klädsel, ägodelar etc. Alla dessa kriterier innehåller i sin tur ett antal hierarkiska punkter (som ligger på 
en meta- / proto- nivå i förhållande till kriteriet själv) som måste uppfyllas för att kriteriet skall upplevas 
tillräckligt uppfyllt. Se även avsnitt 3.4.2.  
62 Kön och alla de kriterier som omnämns i föregående fotnot torde i de flesta fall hamna hierarkiskt under 
frågorna: ”lever det?” och ”är det en människa?”. Jfr. Turings test av articifiell intelligens (AI) som skattar vissa 
datorprograms ”intelligens” utifrån deras förmåga att uppfattas som ”mänskliga” (Asplund, 2002). 
63 I den pågående debatten om evidensbasering av terapiformer åberopas ofta den s.k. ”dodo-effekten” som ett 
stort problem. Om man så vill kan man tolka detta som att vissa forskare upplever en stark Kontrollförlust i det 
att olika terapiformer enligt denna effekt inte låter sig Hierarkiseras på ett entydigt sätt. Se även not 87. 
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där något utifrån kommande pekar på något i det inre (den befintliga Potentialiteten) som i sin 
tur indikerar något riktat ut från individen (Motivation). Annorlunda uttryckt: ett Observerat 
skeende, en Tidslig förändring i form av ett yttre ”Gör” (Nu), transformeras först genom ett 
”Därför” till ett ”Sådär” (”Är Sådär”), och omvandlas sedan, via ännu ett ”Därför”, till ett 
Motiverande ”Såhär” (”Gör Såhär”) som leder till intentionell handling (Agens).  
 
Ett tredje sätt att beskriva denna process är att säga att det inkommande ”Sådär”:et kan ses 
som en Tidslig pekare, ett ”Nu”, som indikerar en förväntad ”Tidslig” position i det 
Kronologiska ”Rummet”. Detta ”Nu” är ett svar på frågan ”När?” och det implicerar, via 
relationen ”Nu Sådär”  ”Därför Här”,64 en ”Rumslig” position i det Kronologiska 
”Rummet” som innehåller ett ”Såhär”. Svaret på frågan ”Var?” är alltså ett ”Här”, som 
implicerar ett givet Motiverande ”Såhär” i ”Rummet”. Detta ”Såhär” pekar framåt och utåt 
mot en förväntad framtid, alltså en handling och en förväntad konsekvens (ett kausalt 
”Därför”) av denna handling i ”Tiden” (3.5.3). Man skulle alltså kunna sammanfatta den 
inkommande Realitetspotentialen som ”Är Sådär Här” och den utåtriktade Agenspotentialen 
som ”Gör Såhär Nu”. För att återknyta till Anders-exemplet ovan, så är det troligt att mitt 
”Gör Såhär Nu” kommer att lyda: ”hälsa på Anders nu” utifrån ”Är Sådär Här”:et ”min vän 
Anders hälsar på mig”.65 
 
Det säger sig själv att denna process inte kan fungera felfritt. Omvärlden följer naturligtvis 
inte alltid det Kronologiska ”Rummets” förutsägelser till punkt och pricka. Men om 
individens Kontrollbehov är rimligt så är detta inget problem. Dels är då utrymmet mellan 
Potentialernas poler ganska stort (2.1.2 och not 60), vilket ger utrymme för ett flertal olika 
tänkbara scenarier inom ramen för upprätthållen Kontroll. Och dessutom är individen relativt 
öppen för Autentisk mening, vilket gör att de Kontrollförluster som händelser utanför 
Potentialernas poler skapar minimeras, eller kanske till och med tillåts berika Potentialiteten 
istället för att leda till Kontrollbeteende eller ökat Kontrollbehov (3.1). Men vid högt 
Kontrollbehov är risken för Kontrollförlust påtaglig. Som nämndes i avsnitt 3.3 utgör varje 
obesvarad fråga och varje svar som inte kan härledas tillbaka till en relevant fråga, en glipa i 
Rummets Avgränsning – en risk för Kontrollförlust. Och med tanke på alla de frågor och svar 
som även den mest vardagliga handling förutsätter är sannolikheten hög för allvarliga 
konsekvenser av ett kroniskt högt Kontrollbehov. 
 
3.3.5 Polariseringen som vändpunkt och riktningsangivare 
Både Potentialerna och Potentialiteten har, som nämnts på flera ställen, två poler som 
Avgränsar ett utrymme mellan det möjliga och det omöjliga – vad som kan finnas/göras och 
vad som inte kan finnas/göras. I detta utrymme kan den Autentiska meningen släppas fram i 
form av Socialitet och Motilitet (3.1). Polarisering är den Kontrollform som identifierar dessa 
poler och vänder meningsskapandeprocessen vid dem. Detta är den mest komplexa 
kontrollformen i det att den kan reversera allt vad de andra Kontrollformerna skapat och 
därigenom skapa en bipolaritet i form av ett objekt eller en relation och dess motsats och/eller 
frånvaro. Som diskuterades i inledningen (1.3.3) är bipolariteterna språkliga nödvändigheter 
samtidigt som de är den aspekt hos språket som gör att den mänskliga tillvaron kan framstå 
som motsägelsefull och paradoxal. Att göra konsekvenserna av detta dilemma rättvisa skulle 

                                                
64 Jfr. transformationen från ”Gör Sådär” till ”Därför Är” i avsnitt 3.3.3. Ett ”Därför” är alltså en relation mellan 
abstraktionsnivåer som inte bara kopplar samman ”Gör” med ”Är”, utan även ”Är” med ett Rum (ett ”Här”). 
Varje dylik transformation innefattar en Polarisering från Tidslighet till Rumslighet, eller tvärtom. Se även 
avsnitt 3.3.5 och andra stycket i 3.3.3. 
65 Även denna process skulle kanske en mer kvantitativt inriktad teoretiker vilja dela upp i termer av 
neurologiska processer, muskelsammandragningar etc., vilket denna teori är helt öppen för (jfr. not 56). 
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kräva minst ett kapitel, vilket inte är möjligt inom ramen för denna uppsats, varför inte 
mycket mer än såhär kommer inte att sägas om den svårfångade Polariseringen. Den får s.a.s. 
nöja sig med att ”skymta fram mellan raderna”, ungefär som Socialiteten (2.2). Den 
uppmärksamme läsaren har säkert redan anat den - exempelvis i de vändningar mellan ”Gör” 
och ”Är” som är en förutsättning för Associationens skapande av relationer (3.3.2), eller vid 
varje transformation som Hierarkiseringen gör av Reifieringens och Associationens frågor. 
Man kan säga att Polariseringen faktiskt arbetar ”mellan raderna”, eller rättare sagt mellan de 
övriga Kontrollformerna. Det är när en glipa mellan dessas frågor och svar (3.3) uppstår i ett 
Polariserat skede som individens meningsskapande kan få den spegelvända karaktär som 
exempelvis Sartre uppvisar i inledningens caféanekdot (1.3.3) – då det frånvarande riskerar att 
helt utestänga det närvarande. 
 
Man bör även hålla Polariseringen i minnet under läsningen av nästa avsnitt, där de fyra 
Egokomponenterna presenteras. De två Medvetenhetskomponenterna - Jaget och Miget - bär 
båda Polariseringens paradoxskapande vändbarhet inom sig på flera sätt. Jaget är individens 
utagerare av Motilitet – alltså den utåtgående driften - detta i kombination med att Jaget står 
för den inåtriktade Kontrollnivån Observation. Motsvarande motstridiga riktningar finns i 
Miget, som är den inåtriktat Sociala driftens plats i personligheten samtidigt som Miget står 
för den utåtriktade Kontrollnivån Motivation. Båda dessa Egokomponenter har alltså både en 
inåtriktad och en utåtriktad aspekt. Varje gång dessa riktningar kommer i konflikt (Avgränsar 
varandra), inom eller mellan Jaget och Miget, träder Polariseringen in och vänder processen. 
Därmed öppnas möjligheter för nya lösningar, men samtidigt finns alltid en risk för att 
paradoxer och/eller ändlös regress i meningsskapandet istället fördjupar konflikten (4.3.2). 
 
3.4 Egokomponenterna 
Nu kan vi ta det andra steget mot en komplett modell av meningsskapandet. Här kommer två 
nya Egokomponenter att införas för att komplettera de som antyddes redan i figur 3. De nya 
komponenterna; Jaget och Miget, är, utöver de kvalitéer som nämndes i förra stycket, bärare 
av de två ”språk” som omnämnts på flera ställen ovan. Dessa ger upphov till två kvalitativt 
olika typer av Medvetenhet – Subjektivitet och Kontextualitet. Jaget och Miget kan alltså även 
kallas Subjektiv, respektive Kontextuell Medvetenhetskomponent.66 Båda är grundade i de 
meningstyper som omtalades i 3.1.2, men här även knutna till Tidslighet och Rumslighet. Den 
Subjektiva Medvetenhetskomponenten (Jaget) hanterar det Tidsliga, Abstrakta språket av 
fenomenologiska erfarenheter i termer av Kunskap och Akter, och den Kontextuella 
Medvetenhetskomponenten (Miget) och dess Vetskap gör motsvarande för det Rumsliga, 
interpersonella språket som gör det möjligt för individen att interagera med omgivningen med 
hjälp av kommunicerbara Koncept.  
 

                                                
66 Skillnaden mellan Medvetande (3.1.2) och Medvetenhet motsvaras ungefär av engelskans consciousness och 
awareness. Medvetandet är tätare kopplat till Observation (Realitetspotential) och Medvetenhet till Motivation 
(Agenspotential). Se även not 87. Här är det viktigt att betänka att denna teori befinner sig på ett skissartat 
stadium. I detta skede finns ett flertal otydligheter och betydelseöverlappningar mellan (och ibland även inom) 
begreppsparen: Autentisk och Avgränsad mening, Abstrakt och Konkret medvetande, Tidslighet och 
Rumslighet, samt Subjektiv och Kontextuell Medvetenhet. Framtiden får utvisa om det är möjligt, eller ens 
önskvärt, att definiera dessa begrepp på ett sätt som gör dem otvetydigt särskiljbara. 
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Figur 4  
 
3.4.1 Existensen – den fysiska tillvaron 
Existensen innefattar allt som finns i materiell, holistisk mening - hela den fysiska omvärlden 
med alla dess ting och levande varelser, och dessa fysiska fenomens objektiva ”beteende” 
(påverkan på omgivningen), helt befriat från Avgränsningar, tolkningar och värderingar. Det 
finns inget ”ont” eller ”gott” i Existensen – inte heller någon mening - den bara är. De enda 
lagar som styr är naturlagarna (allt från gravitation och entropi till dödens oundviklighet) som 
individen kanske har eller inte har Kunskap eller Vetskap om (1.3.2). I Existensen finns även 
den egna kroppens fysiska vara i form av t.ex. nervsystemets elektrokemi och de perceptuella 
och motoriska möjligheter och begränsningar som kroppen ger individen. Språket existerar 
här endast i materiell bemärkelse – i form av bläck på papper, reflekterat ljus, ljudvågor etc. 
 
3.4.2 Kontextuell Medvetenhetskomponent – Miget Vet och Vill i Rummet 
Här är språket i konventionell mening i högsta grad närvarande. Allt individen anser sig Veta 
om hur man gör sig förstådd och hur man förväntas uppföra sig inom och utanför individens 
kultur och subkulturer finns i Miget. Utöver ordens lexikala betydelse finns här även varianter 
som jargong, slang, dialekter, interna skämt etc. Individen kan skifta sätt att uttrycka sig 
beroende på vilken Kontext Miget uppfattar att hon befinner sig i. Till uttryckssätten räknas 
också s.k. ”non-verbal cues” som hållning, gester, mimik, tonfall, gångstil m.m. 
 
I den Kontextuella komponenten finns även individens metafysiska (ontologiska och 
epistemologiska) paradigm; en uppfattning om allt som finns (och inte finns) och hur allt det 
som finns hänger samman. Detta i termer av objekt och relationer som alla, åtminstone 
principiellt, låter sig göras Konkret medvetna och kommunicerbara till Andra. Hit räknas 
exempelvis individens kunskaper i logik, matematik, geometri, geografi, historia och all 
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annan Vetskap skolan, familjen, kulturen och andra miljöfaktorer inympat i individen. Till 
metafysiken hör även fenomen som religion, fördomar, ideologi, vetenskapsteoretiska 
övertygelser och individens moraliska värderingar etc. Liksom vad gäller språket kan dessa 
metafysiska aspekter skifta mer eller mindre beroende på vilken Kontext Miget upplever 
omger individen. Individen Konkretiserar alltså olika delar av sin Vetskap beroende på hur 
det aktuella Rummet (och/eller ”Rummet”) är beskaffat. Detta kan dock leda till konflikter 
om Rummet innehåller flera Kontexter samtidigt. Att exempelvis vara nära vän med kollega 
kan skapa motsättningar mellan de olika Kontexter som uppstår både på och utanför 
arbetsplatsen, vilket riskerar att leda till förvirring angående vilket paradigm och/eller 
uttryckssätt individen skall använda gentemot vännen / kollegan. Men samtidigt kan 
upplevelsen av att samtidigt dela både Rum och Kontext leda till en än större samhörighet än 
att enbart befinna sig i samma Rum (eller ”Rum”). 
 
Utöver språket och metafysiken finns personliga, av individen mer eller mindre självvalda, 
uttryck som frisyr, klädstil, tatueringar, smycken m.m., och även andra yttre attribut som 
musiksmak, hobbies, materiella ägodelar och andra markörer av grupptillhörighet och 
hierarkisk position gentemot Andra.67 Även dessa kan förändras med Kontexten. Kort sagt 
finns alla spelregler för att interagera inom alla de olika Rum och Kontexter som individen 
känner till i Miget. Dessutom finns Kontexterna  själva och verktyg för att konstruera nya 
Kontexter med nya spelregler om så skulle behövas. Sammantaget kallas allt ovanstående för 
Migets Vetskap. Vetskapens minsta meningsskapande enheter är som sagt Koncepten (2.1.4), 
och dessa förväntas Andra i samma Rum och/eller Kontext kunna dela och förstå. Miget 
kommunicerar med Andra människor med sina Koncept. Nya Koncept förändrar Vetskapen, 
men utvecklar den inte nödvändigtvis – därtill krävs även ökat Djup och Dynamik i 
Organisationens hierarkier (3.3.3.1). 
 
Med Vetskapen följer förmågan till intentioner, till Vilja. Miget Vill inte nödvändigtvis allt det 
Vet, men det Miget inte Vet kan det inte Vilja (4.3.1.2). Miget Vill saker; det Motiverar genom 
att skapa en Agenspotential i enlighet med det gällande Kronologiska ”Rummets” syfte och 
riktning (3.3.4). Men längre än så sträcker sig inte Migets ”befogenheter” - det är upp till 
Jaget att Agera ut Migets Vilja (3.5.3). 
 
3.4.3 Subjektiv Medvetenhetskomponent – Jaget Kan, Ser och Gör i Tiden 
Här finns på sätt och vis allt det som finns i den Kontextuella Medvetenhetskomponenten, 
men här uttryckt i kroppsliga, d.v.s. Tidsliga erfarenheter som enbart är Organiserade i termer 
av Kontrollformernas olika Svar (”Sådär” och ”Såhär” och relationer dem emellan). Jagets 
motsvarighet till Migets Koncept är Akterna (2.1.4) som består av minnen av förnimmelser 
från individens alla sinnen. Sammantagna bildar Akterna Jagets Kunskap – det Jaget Kan. 
Om individen t.ex. Kan prata, köra bil, laga en god köttfärssås eller dansa vals så finns de 
motoriska och sensoriska aspekterna av dessa Akter i Jagets Kunskap, medan Vetskapen om 
när, var och enligt vilka kulturella regler de förväntas utföras finns i Miget. Jaget är den 
Egokomponent som Observerar och Agerar i Tiden - Jaget tar alltså både in omgivningen 
genom sinnena och påverkar den med sitt beteende. Detta ger Akterna en dubbel karaktär: att 
Kunna en given Akt kan både innebära att man Kan känna igen (Se) den, i betydelsen att man 
har ett Organiserat ”Sådär” som korresponderar till ett ”Gör” i Existensen, men det kan 
även betyda att man själv Kan utföra denna Akt - d.v.s att man har tillgång till ett 
Motiverande ”Såhär” och motsvarande motoriska färdigheter. Dessa två sidor av 

                                                
67 Dessa attributs fysiska manifestation finns i Existensen, med dess betydelse ingår i Migets Vetskap. 
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Kunskapens Akter hänger inte alltid samman – man Kan inte ”Göra” allt man Kan Se 
(Observera), och inte heller nödvändigtvis Se allt man Kan ”Göra” (3.5.2). 
 
Jagets Kunskap innefattar liksom Migets Vetskap en metafysisk sida. Denna är Abstrakt och 
Subjektiv, men samtidigt av en oerhört mycket djupare och mer Autentisk karaktär än Migets 
Konceptuella motsvarighet. Att betvivla sina Koncept kan få allvarliga konsekvenser, men 
aldrig lika ödesdigra som att i grunden ifrågasätta sina egna och omgivningens Akter (4.1.6). 
Den ”skeptiske” filosofen David Hume lär ha sagt något i stil med att; även om man släpper 
en penna mot ett bord 1000 gånger, och den faller ner på bordet varje gång, så har man ändå 
ingen rätt att förvänta sig att den skall göra så även den 1001:a gången. Om han verkligen i 
hjärtat hade trott på detta, d.v.s. om hans Kunskap och inte bara hans Vetskap hade omfattat 
ett dylikt tvivel på gravitationens ständiga verkan, hade han troligen grabbat tag i första bästa 
träd, hållit fast i det så hårt han kunde och vägrat släppa!68 Att uppleva att man inte har 
Kunskap om sin kropps och sina sinnens funktioner och/eller grundläggande naturlagar gör 
det mycket svårt, om inte omöjligt, att skapa och upprätthålla Kontroll – det är psykotiskt. 
 
3.4.4 Essensen – Identitet, Potentialitet och ”Rum” 
Redan i figur 3 beskrevs det meningsskapande subjektet som ”Rums- och Tidslöst”, vilket 
kräver sin förklaring. På ett sätt kan man se detta som en konsekvens av att jag, i min tolkning 
av Heidegger (3.2), separerade Rummet från varat och därmed förlade den rena (Essensiella) 
existensen utanför både Tid och Rum. I realiteten är det dock snarare tvärtom; redan innan jag 
börjat läsa Heidegger var ett av de mest grundläggande begreppen i denna teori den s.k. 
Identitetsillusionen som definitionsmässigt placerar individens identitet på denna omöjliga 
”plats”. För att individens Essens skall kunna fungera just identitetsskapande måste den se sig 
som identisk med sig själv över tid och rum. Identiteten har som grundläggande premiss att: 
”vad som än händer så är jag ändå jag”. Såtillvida finns det, innerst inne i varje individ, en 
kärna, ett Essens som uppfattar sig som evigt och oförstörbart – utanför Tid och Rum.69  
 
Detta är naturligtvis inte sant. Strikt fysiologiskt är en människa en ständigt fortgående 
elektrokemisk process som aldrig i egentlig mening kan sägas vara ”identisk med sig själv” 
från ett ögonblick till ett annat.70 Inte heller är hon det välavgränsade subjekt som Identitets-
illusionen försöker göra gällande, utan en del i ett ändlöst ekologiskt och socialt kretslopp av 
organisation och entropi (Bateson, 1989). Detta krassa materiella och kulturella faktum kan 
dock ingen människa ta in till fullo.71 Identitetsillusionen är nödvändig, särskilt i en 

                                                
68 Colin Wilson (1974) konstaterar att ”om Hume verkligen hade trott på sina egna teorier, skulle det för hans 
del ha slutat med en mental kollaps”. 
69 Jfr. den kristna och cartesianska dualiteten mellan kropp och själ, där själen inte är fysiskt bunden till varken 
tid eller rum. 
70 Jfr. Herakleitos: ”Man kan aldrig stiga ner i samma flod två gånger”. Samma sak gäller alla pågående 
processer och därmed i förlängningen hela Existensen.  
71 Observera att inte heller jag påstår mig ha kommit till denna insikt annat än på ett rent Konceptuellt plan! Jfr. 
avsnitt 3.4.3 och not 68. Detta är alltså ännu ett exempel på vikten av att särskilja Kunskap och Vetskap. Se även 
förordet och avsnitt 1.3.2: om en hypotetisk individ upplever sig själv som en fullständigt integrerad del av 
Existensen (och alltså helt saknar inre och yttre Avgränsningar) så gör det henne helt utlämnad till Autentisk 
mening, och därmed frikopplas hennes meningsskapande från Tid och Rum (1.3.2-3) – hon är strängt taget inte 
längre en människa! Såtillvida förpassar alltså både det Avgränsade och det Autentiska meningsskapandet i dess 
renodlade form individen från Tid och Rum – det förra genom inkapslad frånvaro och det senare genom 
transcendent närvaro – vilket alltså innebär att människans meningsskapande alltid måste vara en mix av båda. 
Det är intressant att både Heidegger och Sartre, vars tänkande tangerade detta avståndstagande från det 
Avgränsade meningsskapandet, båda till slut sökte sig till mer eller mindre fundamentalistiska (externt 
Avgränsande) ideologier (nazismen och kommunismen). Deras föregångare Nietzsche nådde aldrig denna fristad 
i ett yttre omslutande, tryggt ”Rum” – tvärtom; han förkastade kristendomen (som kan sägas ha varit dåtidens 
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traumatisk situation, då ytterst den egna identiteten är det enda individen har att ta fasta på 
(4.1.6). Vid ett rimligt Kontrollbehov sträcker sig Essensen ut i Tiden (via Jaget), Rummet 
(via Miget) och Autenciteten (omedierat möte med Existensen) och tillåter sig att utvecklas 
genom att ta in och interagera med omgivningen. Men vid allvarlig psykisk ”patologi” 
och/eller trauma kan individen dra sig tillbaka in i sitt Essens och bilda ett slutet system som 
enbart förlitar sig på det den redan Vet och Kan.72 Denna Vetskap och Kunskap kommer i sin 
tur från Miget och Jaget. Man kan alltså även säga att Essensen är summan av Jaget och 
Miget och dess Organiserade Kunskap och Vetskap i ett givet ögonblick (jfr. 3.2.5). Dessa är i 
sin tur i ständig flux p.g.a. Existensens påverkan, vilket på ytterligare ett sätt pekar på 
identitetens illusoriska karaktär som fast (Essensiell) punkt i tillvaron. Dessutom är Essensen 
bärare av Potentialiteten, d.v.s. de yttre ramarna för individens och meningsskapandets 
föränderlighet. Realitetspotential kommer från Jaget och Agenspotential från Miget, och båda 
konvergerar i Essensens Potentialitet i form av den uppsättning av Kronologiska ”Rum” som 
är aktuella i ett givet ögonblick och skapar individens upplevda syfte och riktning. Det 
paradoxala faktum att Essensen på en och samma gång innefattar en oföränderlig identitet och 
en Potentialitet i ständig förändring kommer att behandlas närmare i avsnitt 5.2.1.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att där Existensen står för den Objektiva verkligheten, så 
skapar ”Rummet” och identiteten som omsluter detta ”Rum” (3.2.5) motsvarande för 
Essensen – det individen i ett givet ögonblick håller för ”sant” (Avgränsat meningsfullt) – en 
Potentiell Objektivitet om man så vill. Under gynnsamma förhållanden kan individen förhålla 
sig så Autentiskt till tillvaron, och/eller ha tillgång till ett så Djupt och Dynamiskt menings-
skapande (3.3.3.1), att hon närmar sig Objektiv Potentialitet – den reella sanningen om hennes 
varande och blivande. Men så är tyvärr allt för sällan fallet för de flesta människor. Istället 
tror sig individen ofta vara kapabel till mer än vad som är fysiskt och/eller socialt möjligt, 
alternativt hämmar sig själv på ett sätt som bara ger henne tillgång till en bråkdel av allt 
Existensen har att erbjuda.  
 
3.5 Meningscirkeln och Spänningsfälten mellan Egokomponenterna 
Mellan de fyra Egokomponenterna uppstår Spänningsfält där konflikter mellan de olika 
komponenternas ”intressen” kan utspelas. I och med Spänningsfältens införande sluts 
meningsskapandets cirkel och med detta steg genomförs ett kvalitativt ”skutt”: I denna nya 
modell, som hädanefter kommer att benämnas Meningscirkeln, sträcks Tiden och Rummet ut 
och överlappar varandra i två av de fyra Spänningsfälten. Det Tidsliga Jaget expanderar ett 
kvarts varv medsols (över Existensen) och in på Migets och Rumslighetens område (SF2).73 
Och på samma sätt sträcker sig det Rumsliga Miget ut över Essensen och delar Spänningsfält 
med Jaget (SF3). Detta kan illustreras såhär (se även figur 6 och 7): 

                                                                                                                                                   
främsta möjlighet till extern mening) och tappade till slut fotfästet i tillvaron. Man kan även dra paralleller till 
nutidsmänniskans vilsenhet i det globala, ”postmoderna” samhället, där många söker en fristad i enkla och 
tydliga ideologier som nyliberalism (vars ”individualism” är blott skenbar), scientism (dit t.ex. vissa avarter i 
debatten om ”evidens” kan hänföras – jfr. not 63) eller religiös fundamentalism och konservatism. 
72 Det som i avsnitt 5.2.1 benämns Essensiell mani är det extremt fokuserade handlande som blir resultatet av att 
Essensen låser sig vid ett givet Kronologiskt ”Rum” och med alla till stånds stående medel gör sig blind och döv 
för vad som händer i Existensen. Jaget och Miget blir då endast verktyg för Essensen, istället för det motsatta 
förhållandet, som är det som gäller i ”normala” fall (3.5.2). 
73 Spänningsfälten kommer framgent att förkortas ”SF” och numreras enligt figur 5 nedan. 
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Figur 5  
 
3.5.1 Spänningsfälten 
Den mest komprimerade sättet att presentera Spänningsfälten torde vara: i SF1 och SF4 
ställer Medvetenhetskomponenterna riktade frågor om verklighetens beskaffenhet och i SF2 
och SF3 besvaras dessa frågor av den andra Medvetenhetskomponenten och skapar därmed 
en ”yttre” Avgränsning för den frågande Medvetenhetskomponentens meningsskapande. Däri 
ligger det ”kvalitativa skutt” som nämndes ovan. Som synes har pilen som markerar 
Avgränsad mening (Kontroll) vridits 45 grader, vilket skall illustrera att Jagets 
Konkretiserande av Observerad Realitetspotential till Miget, och Migets Abstraherande av 
Motiverande Agenspotential sker mellan SF2 och SF3 snarare än genom direktkontakt mellan 
Medvetandekomponenterna (som antyddes i figur 4). Jagets två huvudsakliga SF kallas Det 
Avgränsade (SF1) och Det Avgränsande (SF2). SF1 är individens Tidsliga kontaktyta mot 
Existensen, där Jagets Observation och utagerande av Akter äger rum. Denna kan 
Kontrolleras (Avgränsas) internt genom att Jaget fokuserar sitt intresse (Tittar) på olika 
fenomen i omgivningen och/eller riktar sitt agerande mot dem. I SF2 finns de fenomen som 
lyckas fånga Jagets uppmärksamhet trots att Jaget inte ”Tittar” på dem – SF2 Avgränsar 
såtillvida Jaget ”utifrån”. I SF3 och SF4 uppenbarar sig individens sociala interaktion med 
andra människor. Här är det Miget i samarbete med Essensen som styr kommunikationen med 
omgivningen och hela tiden upprätthåller ett Rum där Avgränsat meningsskapande och 
kommunikation kan fortgå. I SF3 bevakar Miget Jagets agerande och gör sitt bästa för att 
omforma Jagets Motilitet till Agens genom att kontinuerligt sända justerande 
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Agenspotentialer. Dessa baseras i sin tur på Migets ”yttre” Avgränsning – Konkretiserad 
Realitetspotential i SF2. 
 
3.5.2 Jaget Visar, Tittar och Ser – Miget Talar, Lyssnar och Hör 
I detta avsnitt kommer individens kommunikation med omgivningen i termer av Akter och 
Koncept att presenteras. För att hålla isär Jagets utbyte av Akter och Migets dito av Koncept 
kommer Medvetenhetskomponenternas interaktion att representeras av två sinnen - synen 
(Jagets Subjektivitet och Observation) och hörseln (Migets Kontextualitet och Motivation) 
(3.4 och not 66). Dessa metaforiska ”sinnen” får inte tolkas bokstavligt då Jagets Kunskap om 
sina egna och omgivningens Akter består av intryck från samtliga sinnen, medan Migets 
Koncept strängt taget är helt frikopplade från sinnenas inflytande.74 
 

 
Figur 6 
 
Jagets Kunskap är Organiserad i form av Tidsliga Akter (3.4.3). Dessa Akter Kan Jaget Visa 
för objekt i Existensen (not 40) genom att agera ut dem i form av Agens eller Motilitet (2.3.1), 
eller så Kan Jaget ta in omgivningens Akter genom att rikta sin subjektiva Medvetenhet mot 
dem, d.v.s. Titta på dem. Men allt som oftast gör aspekter av Existensen sig påminda även om 
individen inte Tittar på dem – Existensen ”tvingar” då Jaget att Se den. Uttryckt i termer av 
frågor och svar handlar det om att Tittandet ställer en riktad fråga, medan Seendet är ett 
ibland oombett svar, som trots att det kanske inte efterfrågats ändå implicerar en fråga (3.3). 
När det Sedda väl uppfattats måste det alltså Avgränsas som ett ”Sådär” för att inte skapa 
Kontrollförlust.  
 
Migets kommunikation med omgivningen sker i Rummet i form av de Koncept individen 
uppfattar att hon delar med Andra i samma Rum. Migets motsvarigheter till Jagets Visa, Titta 
och Se är Tala, Lyssna och Höra. Miget Talar om det som individen medvetet försöker 
kommunicera och Lyssnar på det hon är beredd att ta in. Men även här finns en öppning för 
att ta in kommunikation som inte efterfrågats, d.v.s. att Höra något Miget inte Lyssnat efter. 
För både Seende och Hörande gäller dock att omgivningens signaler måste vara extra tydliga 
för att över huvud taget Avgränsas som information om individen inte Tittar eller Lyssnar 
efter just dessa stimuli. Att t.ex. försöka föra ett samtal i en stimmig miljö kräver att individen 
riktar sitt fokus mot den hon kommunicerar med och att hon s.a.s. slutar att Titta och Lyssna 
                                                
74 Miget är inte i direktkontakt med varken sinnesorganen eller munnen, och kan alltså varken lyssna, höra eller 
tala i konventionell mening. Lyssna och Höra handlar snarare om vad Miget är berett att ta in (Konkretisera) från 
Jagets Observerade Realitetspotential. Tala med fenomen i Existensen kan Miget alltså bara göra genom att 
försöka styra Jaget med hjälp av Motiverande Agenspotentialer (3.5.3). Men Miget Lyssnar, Hör och Talar även 
inåt – mot Essensen och gällande Kronologiska ”Rum” (3.3.4). 
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på den övriga omgivningen. Men om exempelvis ett brandlarm börjar ljuda så kommer det 
trots allt att Ses och Höras, d.v.s. Avgränsas som ett ”Sådär” med specifika Motiverande 
”Såhär” som konsekvens.75 All Sedd och Hörd information som inte Tittats eller Lyssnats 
efter upplevs i någon mån som Kontrollförlust eftersom den bryter in i det Kronologiska 
”Rummet” på ett sätt som inte kunnat förutsägas – den är ett Nu, inte ett ”Nu” – ett ”Gör”, 
inte ett ”Sådär” (3.2.5 och 3.3.3).  
 
Jaget interagerar med Existensen i Tiden, och Miget i Rummet via Essensen (och Jaget, via 
dess Konkretiserade Realitetspotential). Existensen VISAR och SER medan Essensen 
TALAR och HÖR. Det förra begreppsparet är ett försök att illustrera att allt det som finns i 
omgivningen ständigt möter individens sinnen, det VISAS för henne oavsett om hon Tittar 
eller Ser - och när hon väl Ser något är det hennes fysiska kropp som SER det först. Dock är 
Existensen inte kapabel till något riktat Tittande; den individuella Existensen är bara kött och 
blod och elektrokemiska processer, den har ingen Medvetenhet. För Essensens TALANDE 
och HÖRANDE gäller något liknande. Essensen är inte heller intentionellt medveten utan 
snarare individens nödvändiga inre ankare i tillvaron i form av identitet och Potentialitet, 
d.v.s. de Kronologiska ”Rum” individen för tillfället befinner sig i (3.4.4). Man kan säga att 
både Existensen och Essensen är ”behållare” som innehåller individens kropp (Objektivitet) 
respektive identitet och riktning i ”Rummet” (Potentialitet). Det kan verka konstigt att trots 
detta säga att Essensen TALAR, men, precis som för Existensens VISANDE för Jaget, så 
handlar det bara om en riktningsanvisning till Miget och för en sådan krävs ingen intention, 
bara momentum, d.v.s. Potentialitet. Det Essensen HÖR är den utifrån kommande mening 
(Autentisk eller Avgränsad) som får den att förändra sin Potentialitet. 
 
I figur 6 ovan placerades Rumslighet för Jaget i SF3 (”Här”) och Tidslighet för Miget i SF2 
(”Nu”). Detta är alltså det ”givande” av Tid och Rum som först nämndes i avsnitt 3.2.2 och 
som ger upplevelsen av Tid och Rum både en inre och en ”yttre” Avgränsning (3.3.5). Jagets 
interaktion med omgivningen i Tiden konvergerar i SF1 (Nu) i form av perception och 
beteende, och ramas in av det Sedda i Existensen och den Rumslighet den ”ges” av Miget. 
Migets kommunikation av Koncept sker i ett Rum (Här) situerat i SF4, Avgränsat av Jagets 
”givna” Tidslighet och de svar, på ställda eller icke ställda frågor, som Miget Hör inifrån 
Essensen. I detta Rum kan Miget Tala och Lyssna - d.v.s. skapa och kommunicera mening. 
Detta för oss vidare till hur Jaget och Miget konstruerar Realitets- och Agenspotential och 
överför dessa mellan varann. 
 
3.5.3 Jaget Observerar och Miget Motiverar 
Miget har ingen direktkontakt med Existensen, men behöver ändå något slags Tidslighet för 
att skapa ett Rum. Detta sker genom att Jaget Konkretiserar ett ”Nu” och kommunicerar det 
till Miget i SF2.76 Jaget är på samma sätt avskuren från Essensen och måste ”ges” ett 
Abstraherat ”Här” i SF3 för att få inblick i det Kronologiska ”Rummet” (3.3.4). Jagets 
Tittande och Seende, dess svar på frågor om omgivningen (ställda eller inte), är liktydigt med 
Kontrollnivån Observation. Den Tidslighet (”Nu”) som ”ges” Miget är alltså resultatet av 
                                                
75 Koncentrationsförmåga kan definieras som bibehållet fokus på Tittandet och Hörandet, och avledbarhet som 
förmågan att ta in (Se och Höra) även det i omgivningen man inte Tittar och Lyssnar på (frågar efter). 
Alternativt: huruvida individen kan hålla sig i, respektive lämna det Rum (eller ”Rum”) hon befinner sig i. 
76 Detta ”Nu”, då det efter Konkretiseringen uttrycks i interpersonellt kommunicerbara Koncept, är alltså Migets 
upplevelse av Existensen i termer av sociala gränser. Konkretisering kan alltså även definieras som en 
översättning av fysiska gränser (Akter) till sociala diton. Abstrahering är motsvarande process riktad åt andra 
hållet, alltså ett sätt att uttrycka Rummets (”Här”:ets) möjligheter och begränsningar i termer av Akter, d.v.s 
fysiska gränser (2.3.1). Men då Rummet ursprungligen är konstruerat av Koncept kan dess ”väggar” aldrig bli 
lika påtagliga som det fysiska rummets motstånd (not 26) varför Motiliteten inte alltid låter sig hämmas av dem. 
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Jagets Observation; Realitetspotentialen, som Jaget Visar Miget i SF2. Och enligt samma 
princip ”ges” Jaget Rumslighet (”Här”) i form av Agenspotential skapad av Miget på basis av 
dess Motiverande Lyssnande och Hörande – om denna Talar Miget med Jaget i SF3. Då detta 
handlar om kommunikation som bara rör sig inom individen blir fokus i respektive 
Spänningsfält annorlunda jämfört med figur 6: 
 

 
Figur 7 
 
Tiden, där Jaget Observerar Existensen, grundas alltså på den senast kommunicerade 
Agenspotential som ”givits” av Miget, och på samma sätt förutsätter Migets Motivation i 
Rummet en befintlig Realitetspotential. Jaget Visar Miget vad som registrerats av sinnena och 
Miget Motiverar Jaget till handling på basis av detta och gällande Kronologiska ”Rum” i 
Essensen (3.3.4). Här finns en komplicerande faktor: Jaget och Miget talar inte samma språk. 
Det finns som redan nämnts en kvalitativ skillnad mellan Migets Vetskap och Jagets Kunskap, 
en skillnad som måste överbryggas av Abstrahering och Konkretisering, något som alltid 
riskerar att skapa intrapsykiska missförstånd och konflikter (3.1.3). 
 
Precis som i figur 6, finns även Höra i SF2 och Se i SF3. I denna intrapsykiska kontext kan 
det i så fall tolkas som att Miget upplever att det tvingas ”Se” Jagets Konkretiserade 
Realitetspotential och att Jaget mer eller mindre motvilligt ”Hör” på Migets Abstraherade 
Agenspotential. En tänkt dialog mellan Medvetenhetskomponenterna angående Realitets-
potentialen skulle kunna låta såhär: Jaget: ”Sådär Kan det vara.”, Miget: ”Såhär Är det!”. Och 
motsvarande för Agenspotentialen: Miget: ”Såhär Vill jag (Mig) Göra.”, Jaget: ”Sådär Gör 
Jag!” (Jfr. 3.3.4). I båda fallen handlar det ju om en potentiell realitet eller agens, ett spann av 
ännu inte aktualiserade möjligheter mellan det som kan finnas/göras och vad som inte kan 
finnas/göras. Dessa nyanser riskerar att gå förlorade i översättningen mellan de Abstrakta 
Akterna och de Konkreta Koncepten. Dessutom måste Potentialerna preciseras till ett enda 
utfall då de realiseras av den mottagande Medvetenhetskomponenten – Miget skapar ett 
specifikt Rum utifrån alla de potentiella Rum som Realitetspotentialen innehåller (Kan  
Konkretisering  Är), och Jaget agerar bara ut en enda handling av de som ryms inom 
Agenspotentialens Motivation (Vill  Abstrahering  Gör). Översättningsproblem vid 
denna realisering kan leda till att endera Medvetenhetskomponents slutgiltiga ”val” hamnar 
utanför den givna Potentialen, med Kontrollförlust som resultat (4.1.7 och not 76).77 
 
                                                
77 Många av de felsägningar, misstag m.m. som Sigmund Freud beskriver i ”Vardagslivets psykopatologi” 
(2006) är konsekvenser av översättningsproblem av den här typen. Så är även den s.k. Stroopeffekten (McBurney 
& Collings, 1977) som ställer stora krav på Jagets och Migets förmåga till samarbete och problemfri 
Konkretisering och Abstrahering. 
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Dessa intrapsykiska konflikter mellan Jaget och Miget stammar ur antagandet att Kunskapen 
och Vetskapen har samma innehåll (och att felfri ”översättning” mellan Akter och Koncept 
därmed är möjlig). Så är dock sällan fallet. Det är inte säkert att Miget Vill (eller har Vetskap 
om / adekvata Koncept för) det Jaget Kan, och inte heller att Jaget Kan det Miget Vill. Jagets 
Kunskap bygger på egna erfarenheter av att antingen ha Observerat ett ”Gör” i omgivningen 
eller att själv ha agerat ut en Akt genom Agens eller Motilitet (2.3.1). Migets Vetskap bygger 
i sin tur på Konkretiseringar av Jagets Akter (”Sådär”), men även på vad Miget Hört Andra 
”Göra”. Miget kan alltså försöka Motivera Jaget till att ”Göra” något det inte Kan, eller till 
att inte ”Göra” en Akt det inte Kan låta bli att ”Göra” (i de fall då Motiliteten inte låter sig 
Avgränsas / hämmas). Jag blir exempelvis ofta väldigt nervös när jag talar inför en grupp 
människor, något som ibland leder till att jag blir röd i ansiktet och börjar stamma. Dessa 
situationer är mycket frustrerande därför att jag Vet att det går att hålla föredrag utan att 
”Göra Sådär”, det har jag ju Hört massor av människor ”Göra”. Om mitt Mig då kontinuerligt 
sänder Agenspotentialer som innehåller påbudet ”sluta stamma!” så förvärras situationen bara 
p.g.a. den eskalerande konflikt mellan Jaget och Miget som pågår parallellt med att jag 
försöker förmedla något till omgivningen. Konsekvensen brukar bli att jag då inte bara 
stammar och rodnar, utan även glömmer bort vad jag skall säga helt och hållet. Miget blir mer 
uppehållet av att Tala om för Jaget vad det inte skall ”Göra”, än vad det skall ”Göra”, d.v.s. 
hålla reda på vilka ord som skall att komma ur min mun härnäst.  
 
3.5.4 Metakontroll – att sluta Avgränsa med sitt motstånd 
I den här situationen bör jag istället använda mig av Metakontroll, d.v.s. att medvetet försöka 
hämma mitt eget Kontrollbeteende. Istället för att försöka Kontrollera mig själv bör jag bara 
slappna av och försöka koncentrera mig på vad jag vill få sagt, vilket i allmänhet gör att 
nervositeten minskar och det Miget försökte tvinga bort försvinner av sig själv. Winnicott 
definierar det som individen upplever gör motstånd som verkligt (not 26), men även det  
motsatta gäller – individen kan göra något påtagligt genom att själv göra motstånd mot det. 
Då blir det jag värjer mig mot ”verkligt” (meningsfullt) genom att jag Avgränsar det med mitt 
eget motstånd (jfr. not 76). Att medvetet släppa på Kontrollen av något man upplever som 
skrämmande - att tillåta sig ett större mått av Autentisk mening - kan alltså paradoxalt nog 
skapa en större upplevelse av Kontroll (Avgränsad mening) genom att det man försökt 
bekämpa upplöses när det inte längre Avgränsas. Detta är dock svårt att klara av på egen 
hand, då man i allmänhet behöver hjälp med att definiera vilka ens Kontrollbeteenden är.  
 
Fobier är tydliga exempel på att Migets rationella Vetskap inte alltid kan överbrygga Jagets 
brist på Kunskap. Även om man t.ex. Vet att inga svenska spindlar är farliga för människor är 
det inte säkert att man Kan hantera sina ångestkänslor och sin Motilitet (Jagets impulser att 
skrika, fly eller dylikt) på det sätt som Miget Vill. Här är KBT-metoden exponering (Visande) 
med responsprevention (Metakontroll) en utmärkt lösning för att inom trygga ramar ge 
individen de erfarenheter (Akter) hon behöver för att integrera sin Kunskap med sin Vetskap. 
  
3.5.5 Sammanfattande exempel – att Se fåglarnas sång 
Jag och en ornitolog är ute på promenad i skogen en vacker sommardag. Fåglarna sjunger 
överallt omkring oss. Vi SER samma saker;78 samma ljudvågor träffar t.ex. våra trumhinnor, 
men det vi Tittar efter och Ser är troligen mycket olika. Ornitologen kan Se skillnaden mellan 
olika arters sång och troligen även vilket kön respektive fågel har, om det handlar en varning 
eller ett lockrop etc. Jag, som kan mycket lite om fåglar, kanske inte ens Tittar efter fåglarnas 
                                                
78 Detta under förutsättning att båda har ”normal” hörsel. Observera att jag här medvetet valt ett exempel där vi 
Ser de ”Gör” som kommer till oss främst via hörselsinnet. Detta för att än en gång göra läsaren påmind om att 
Jagets Seende inte bara relaterar till synen utan till samtliga sinnen. Jfr. not 74. 
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läten, men trots det Ser jag dem oavsett om jag efterfrågar dem eller ej. Det jag Ser är dock 
bara ”fågelsång”, varken mer eller mindre. Och efter en stund i skogen Ser jag kanske inte ens 
det - då har fåglarnas läten Reifierats in i Rummet ”skogspromenad” och blivit frånvarande. 
Skillnaden mellan det jag och ornitologen Ser och Hör bottnar i att vår respektive Kunskap 
och Vetskap är olika beskaffad. Detta påverkar i sin tur våra individuella intressefokus, vad vi 
frågar efter, alltså vad vi Tittar och Lyssnar på. Ornitologens förmåga att Se och Höra alla 
dessa nyanser i det jag i bästa fall uppfattar som ”fågelsång” grundar sig både i hans Kunskap 
och i hans Vetskap. Det faktum att han Kan Avgränsa (Reifiera) en mångfald Akter (”Sådär”) 
i det som fåglarna VISAR oss båda beror på Tidslig erfarenhet av att Se (Observera) dessa 
Akter. Men att sen kunna artbestämma etc. respektive Akt innebär även att de Konkretiserats 
till Rumsliga Koncept som han kan dela med Andra och som han i sin tur troligen har Hört 
från någon Annan. Om jag är intresserad av att lära mig något av ornitologen måste jag alltså 
Lyssna på honom när han berättar om de olika lätena samtidigt som jag Tittar efter just det 
ljud han Talar om.  
 
4 Trialektiska samband 
Hittills kan det tyckas som om bara ett antal dialektiska samband har stipulerats. Allt tal om 
hur begreppspar som Tidslighet och Rumslighet, eller frågor och svar ”ger” varandra, eller 
om hur olika fenomen befinner sig på objekt- och metanivå i förhållande till varann ger 
kanske intrycket att mänskligt meningsskapande enbart handlar om dialektik. Men redan nu 
har t.ex. genomgången av hur Jagets och Migets Potentialer hela tiden måste baseras i 
antingen Existensen eller Essensen antytt att en tredje part ständigt är aktiv. 
 
Gestaltpsykologins figur och grund är ett för meningsskapandet viktigt dialektiskt 
begreppspar som ”ger” varandra på ett sätt som liknar ett flertal av de begreppskonstellationer 
som hittills tagits upp. Jag kommer i detta kapitel att grunda mina argument för Trialektiska 
samband på just begreppen figur och grund. Ett annat sätt att se på detta ”givande” och 
”mottagande” (svarande och frågande) mellan figuren och grunden är i termer av 
Avgränsning. Jan C Bouman (1968) beskriver figuren som ”surrounded field” och grunden 
som ”surrounding field”, där vad som är figur eller grund, ”surrounded” eller ”surrounding”, 
kan växla beroende på var individen lägger sitt fokus (Tittar och Lyssnar) – alltså ett 
dialektiskt samband, där figur och grund Avgränsar varandra i ett cirkulärt flöde. Det jag 
menar att Bouman glömmer är att man här även bör se individen själv som en tredje part i ett 
Trialektiskt utbyte av Avgränsningar. Utan det meningsskapande subjektets Avgränsande av 
just det hon fokuserar på är både figur och grund helt tomma begrepp. Individen och hennes 
meningsskapande är såtillvida den Bakgrund mot vilken både Figur och Grund avtecknar sig 
(jfr. förordet och avsnitt 3.4.1).79 
 
4.1 Bakgrundens relevans för meningsskapandet  
Nedan följer två exempel där ambivalens kring vad som förändras och vad som är stabilt 
uppkommer (något som allvarligt försvårar skapandet av ett stabilt Rum). Utifrån dessa 
exempel kommer jag att argumentera för att det enda sättet att lösa den typen av problem är 
att även Grunden Avgränsas av något som inte är Figuren. Detta något är Bakgrunden. 
 
4.1.1 Exempel 1 – ett perceptionsexperiment  
Hösten 2005 deltog jag i ett experiment där jag ett antal gånger förväntades ange vilken av två 
ljuspunkter på en datorskärm som var ljusast. Punkterna visades inte samtidigt utan med en 

                                                
79 Här inlemmas begreppen Figur och Grund i denna begreppsapparat, vilket ger dem en något annorlunda 
betydelse än hos gestaltpsykologin, varför de framledes kommer att skrivas ut med stor begynnelsebokstav.  
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viss latens. Experimentet ägde rum i en ljustät låda och skärmen var så mörk att det enda jag 
kunde uppfatta var ljuspunkterna. För att försäkra sig om att jag hela tiden hade samma 
avstånd till skärmen fixerades mitt huvud i en vadderad ställning. Forskaren var som brukligt 
är ganska hemlighetsfull angående vilka variabler han laborerade med, men eftersom det 
rörde sig om 3 sessioner a 30 minuter så fick jag en hel del tid att fundera över det själv. Jag 
kom fram till att det fanns fyra variabler: 1) punktens ljusstyrka, 2) hur länge punkten visades, 
3) latens mellan de två punkter som skulle jämföras, och 4) avstånd mellan platserna på 
skärmen där varje punkt visades. Efter den sista sessionen frågade jag forskaren om jag hade 
rätt i mina antaganden och blev minst sagt förbluffad när han talade om för mig att min fjärde 
variabel var en ren illusion – alla punkter hade exponerats på exakt samma plats mitt på 
skärmen. Jag hade uppfattat det som om punkterna ibland visades uppemot tio centimeter 
ifrån varandra, men det berodde enbart på mina omedvetna ögonrörelser! 
 
4.1.2 Exempel 2 – två tåg på stationen 
Jag sitter i ett stillastående tåg på en tågstation och betraktar förstrött en människa i ett tåg 
som står på spåret bredvid. Personen i det andra tåget är då min perceptions Figur och tåget 
hon befinner sig i utgör den Grund som Avgränsar hennes ”surrounded field”. Om nu ett av 
tågen sakta börjar rulla ut från stationen så är det i allmänhet omöjligt att avgöra om det är 
mitt eller hennes tåg som rör sig innan det tåg som rullar förflyttat sig så mycket att 
perrongen, eller något annat bakom det andra tåget kommer in i mitt synfält. Om det som 
finns bakom tåget står stilla är det hennes tåg som är i rullning, och om det ”rör sig” relativt 
mig så är det mitt tåg som är på väg från stationen.  
 
4.1.3 Är det jag eller omgivningen som förändras? 
Vad dessa två exempel har gemensamt är att de illustrerar att så länge man enbart har Figur 
och Grund att tillgå så är all förändring alltid behäftad med en osäkerhet. Utan Bakgrunden 
kan man inte bortom allt tvivel säga om det är man själv eller omgivningen som förändras. 
Om datorskärmen i exempel 1 hade varit en aning ljusare än resten av lådan jag satt i så hade 
den Avgränsat den Grund som ljuspunktens Figur avtecknade sig mot, och det hade varit 
uppenbart att den hela tiden visade sig på samma plats relativt denna yttre Avgränsning. Som 
det nu var fanns det inget annat än punkten mot det allomfattande mörker som omgav både 
den och mig, och då var det omöjligt att veta om det var punkten som ”flyttade sig” eller mina 
ögon som irrade utan hållpunkter. I den situationen var det rimligt av mig att, enligt den logik 
som upprätthåller Identitetsillusionen (3.4.4), utgå från att jag själv var stabil och att 
omgivningen förändrades. Samma sak gäller exempel två: den typen av illusioner är bara 
möjliga om de två parterna upptar hela varandras synfält. Om jag hela tiden sett någon del av 
perrongen hade jag omedelbart vetat om jag rörde mig eller stod still. Alltså, om Grunden 
som Avgränsade den Figur jag betraktade i sin tur Avgränsats av något annat, en Bakgrund, 
så hade någon osäkerhet om vem som rörde sig aldrig uppstått.  
 
4.1.4 Bakgrunden tas för given tills den Avgränsas av ett ”Gör” 
Just därför att denna osäkerhet oftast aldrig uppstår så lägger jag troligen heller inte alls 
märke till Bakgrunden. Perrongen i sig är ju något jag Vet finns där hela tiden; oavsett om jag 
Ser den eller inte så är den troligen sedan länge Reifierad in i Rummet ”sitta i tåg på 
stationen”. Men i exempel 2 blir den plötsligt en viktig beståndsdel i mitt meningsskapande. 
Jag tvingas Titta efter den, och när jag Ser den så stabiliserar den min tillvaro på ett 
avgörande sätt genom att skapa en yttre Avgränsning för mitt Rum i den Tidslighet som 
sekunderna innan bara var fritt flytande förändring. Annorlunda uttryckt: Bakgrunden 
besvarar frågan om vad det är som ”Gör” något.  
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Figuren är den mest grundläggande meningsskapande enheten i den statiska triaden Figur, 
Grund och Bakgrund. Motsvarande gäller det föränderliga ”Gör”:et tillsammans med ”Är”:et 
och Rummet (3.3.1). Och på samma sätt som man kan koncentrera sig på att bara ”Vara” och 
”Göra” i Rummet när detta väl är etablerat, är Bakgrunden oftast frånvarande från Figurens 
och Grundens ömsesidiga Avgränsande av varann. Men om Bakgrunden i sin tur Avgränsas 
(görs medveten / meningsfull) av ett ambivalent ”Gör”, en förändring vars tillhörighet 
individen inte kan avgöra, skapas en Kontrollförlust som framtvingar ett frenetiskt Tittande i 
form av den desperata frågan ”Vad Gör?”.80 Här framträder ett paradoxalt förhållande mellan 
dessa tre aspekter - nämligen att Figuren Avgränsas av Grunden, som Avgränsas av 
Bakgrunden, som i sin tur Avgränsas av Figuren!81 Men detta ”faktum” blir endast uppenbart 
för individen när Figuren förändras på ett sätt som får henne att ifrågasätta sin egen stabilitet - 
sin Rumslighet och kanske till och med sin identitet. I allmänhet är det alltså ”adaptivt” att 
låta Bakgrunden förbli frånvarande. Det är ohållbart att ständigt ifrågasätta (4.1.6) huruvida 
det är man själv eller omgivningen som förändras och därför hela tiden söka yttre 
Avgränsningar av den Grund som det Tidsliga ”Gör”:et Avgränsas av. Människan har helt 
enkelt inte den kognitiva kapacitet som krävs för att upprätthålla den grad av koncentration 
detta kräver under någon längre tid.82 
 
4.1.5 Aspektseende och aspektblindhet 
Figur, Grund och Bakgrund kan alla ses som aspekter i meningsskapandet och de kommer 
framgent att benämnas Trialektiska Meningsaspekter. Begreppet aspektseende myntades av 
Ludwig Wittgenstein i hans postumt utgivna bok ”Filosofiska undersökningar” (1998). Där 
använder han sig bl.a. av en redan då välkänd s.k. tvetydig bild som kallas ”kaninanka”: 
 

Figur 8  
 
Att här Se en anka är att Se en aspekt av bilden, att Se en kanin en annan (3.5.2). Om man 
aldrig kan Se t.ex. ankan så är man enligt Wittgenstein aspektblind för den – ankan är då en 
aspekt man inte kan Se även om den VISAS. Bouman (1968) påpekar att man, när man väl 
insett tvetydigheten i en sån här bild, i allmänhet har svårt att sluta skifta fram och tillbaka 
mellan aspekterna. I termer av Meningsaspekter kan man beskriva det såhär: anta att du 
känner till att ”kaninankan” är en tvetydig bild och att du just nu Ser kaninen. Då är kaninen 

                                                
80 Jfr. avsnitt 3.3.2. där frågan ”Gör Vad?” ställs. I det fallet är det uppenbart för individen att det är något 
utanför henne som förändras, vilket inte är klargjort när man ställer frågan ”Vad Gör?”. Detta gör den  
existentiellt viktigare och leder även till att den, så länge den förblir obesvarad, skapar en allvarligare 
Kontrollförlust. Se även 3.2.4, där ett Autentiskt Nu (Figur / ”Gör”) tvingar individen att byta Rum (Bakgrund), 
en process som liknar den som beskrivs här. 
81 Detta förhållande kan t.ex. liknas vid en babusjkadocka där den minsta, innersta dockan även omsluter alla de 
andra, något som kan vara svårt att acceptera på grund av den uppenbara paradox en dylik metafor skapar. Man 
kan även beskriva denna sammanflätning av över- och underordning i termer av abstraktionsnivåer: Figuren och 
Grunden hamnar då på objekt- respektive metanivå, medan Bakgrunden på en och samma gång befinner sig på 
metameta- och protonivå i förhållande till Figuren – d.v.s. två abstraktionsnivåer över och en nivå under denna! 
82 Aronson (1999) beskriver människan som en s.k. cognitive miser, alltså en varelse som i görligaste mån sparar 
sin kognitiva ”energi”. Om så inte vore fallet skulle så mycket kraft gå åt till att skapa Realitetspotential att det 
vore mycket svårt att alls uppnå någon Agenspotential, vilket i sin tur leder till handlingsförlamning eller fritt 
flödande Motilitet. Extrema exempel på detta sammanbrott i meningsskapandet är kataton stupor och excitation. 
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Figur, pappret den avtecknar sig mot Grund, och din Vetskap om bildens tvetydighet 
Bakgrund. Denna Konkreta Vetskap om Bakgrundens beskaffenhet gör att ett skifte till att 
sedan Se ankan inte blir skrämmande, det skapar ingen Kontrollförlust, utan du är istället 
kapabel att uppleva en Autentisk mening, en fascination över att samma VISANDE kan Ses på 
flera olika sätt. Här Vet du ju att det är du själv, eller snarare ditt Seende (och Hörande), som 
förändras (det händer ju inget med den tryckta bilden). Om du däremot varit aspektblind för 
ankan, och/eller inte haft insikt om det bakomliggande faktum att ”kaninankan” är en tvetydig 
bild, och ändå plötsligt Sett en anka i bilden, så hade du antagligen blivit häpen. Troligen 
hade det stannat vid en smärre förvåning eftersom detta, liksom de två exemplen ovan, är en 
ganska trivial Kontext. Men att uppleva den här typen av plötsliga skiften (Kontrollförluster) i 
det vardagliga livet, angående fenomen som i värsta fall kan betyda (eller åtminstone upplevs 
betyda) skillnaden mellan liv och död, kan skapa en Kontrollförlust som är allt annat än 
trivial. En oförmåga att hålla isär Figur, Grund och Bakgrund, och/eller att de byter plats på 
ett oförutsägbart sätt kan i extrema fall leda till en psykos (jfr. 3.4.3). 
 
4.1.6 Essensen som Jagets och Migets Bakgrund 
På ett mer existentiellt plan kan man se Essensen, och dess innehåll – Identiteten, 
Potentialiteten och gällande Kronologiska ”Rum” - som den Bakgrund mot vilken individen 
kan låta Jaget och Miget ”ge” varandra. Och frågan ”är det jag eller omgivningen som 
förändras?” kan då omformuleras till: ”är det Essensen eller Existensen som förändras (’Gör’ 
något)?”. Varje Kontrollförlust tenderar att ganska snart låta sig Avgränsas med hjälp av, och 
därmed göras meningsfull genom, Essensens Bakgrund. Till och med en psykos har oftast en 
inre logik, inom vilken plötsliga kast mellan olika Rum – eller olika Mig om man så vill - kan 
förklaras och därigenom Kontrolleras.83 Att försöka ta ifrån individen denna tillvarons 
livsviktiga Bakgrund - att ifrågasätta den vid fel tidpunkt - kan få katastrofala följder.  
 
Detta är en än viktigare anledning till varför Bakgrunden, i det här fallet Essensen, oftast 
måste hållas frånvarande (omedveten) än den som angavs i slutet av avsnitt 4.1.4. Essensens 
”mottagande”, dess närvaro som ett svar, implicerar en fråga och en fråga är liktydig med ett 
ifrågasättande (3.3). Att ifrågasätta något är alltid att medvetandegöra en osäkerhet om det 
ifrågasattas beskaffenhet - att inför sig själv uttrycka ett tvivel. Och att, som i det här fallet, 
betvivla sin egen identitet kan i värsta fall sätta hela tillvaron i gungning – något individen 
bara klarar under mycket trygga (väl Avgränsade) förhållanden.84 Winnicott (2003) trycker på 
detta när han talar om övergångsobjektet, som för barnet är en nödvändig brygga mellan den 
inre och den yttre verkligheten. Det är av yttersta vikt att modersfunktionen aldrig 
ifrågasätter ”övergångsobjektets grundläggande paradox: att barnet både skapat och funnit 
det” (ibid) – d.v.s. att det finns både inom och utanför barnet, i både Essensen och 
Existensen, i både Rummet och Tiden.85  
                                                
83 Det är dessa förklaringar som inom psykiatrin ibland kallas ”vanföreställningar”. R.D.Laing (1972) menar att 
dessa bottnar i något han kallar ontologisk otrygghet (jfr. 1.3.2) - en grundläggande osäkerhet angående vad som 
finns och inte finns. D.v.s. det samma som att inte kunna besvara frågan ”Vad Gör?”. Ännu ett sätt att uttrycka 
denna otrygghet är i termer av en oförmåga att särskilja det inre från det yttre – Tid från Rum. ”Vanföreställ-
ningarna” är individens sätt att Kontrollera denna annars mycket kaotiska tillvaro. Det är dock viktigt att vara 
medveten om att vi alla i någon mån lever med en ontologisk otrygghet som vi försöker skapa ordning i genom  
Avgränsad mening (1.3.2). Vad som bedöms som ”vanförställningar” torde därmed handla minst lika mycket om 
kulturella föreskrifter om ”normalitet” som om kliniska fakta. 
84 Detta är en viktig anledning till att man inom den psykodynamiska skolan betonar vikten av de terapeutiska 
ramarna och den trygghet (hållande) som de tillhandahåller, då terapins syfte under vissa faser är att skapa just 
den existentiella osäkerhet - det ifrågasättande - som diskuteras här. 
85 E.H. Eriksons (1977) första utvecklingskris, som skall mynna i det han kallar grundläggande tillit, rör också 
den trygghet som finns i en tillvaro där vissa saker helt enkelt inte får betvivlas. Han skriver: ”[B]arnet [skall] 
genom modern få en inre övertygelse om att alla de olika kroppsliga upplevelserna och alla de förvirrande 
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Riskerna med denna typ av ifrågasättanden kan naturligtvis vara av väldigt skiftande 
magnitud. För att återknyta till exemplet med den julfirande psykologstudenten i avsnitt 3.2.5 
så är det för de flesta troligen inte så allvarligt att fundera över om man skall spendera julen 
hos faster Agnes i år, trots att familjen firat hos mormor sen man var liten. Det är mer 
problematiskt att efter fem års studier börja betvivla om man verkligen vill bli psykolog. Det 
är lättare att låta bli att ens tänka på något så obehagligt och alltså göra sig aspektblind för 
sina handlingars Bakgrund. Men för många människor kan konsekvenserna av att blotta av 
tillvarons grundvillkor bli oändligt mycket större än så. I avsnitt 2.1.3 talas om en 
Kontrollförlust så stor att den kan kallas ett psykiskt trauma. Ett sådant kan följa efter en 
allvarlig livskris eller en upplevelse så fruktansvärd att individen inte är kapabel att göra den 
meningsfull ens i efterhand - det individen finner Avgränsad mening i (kan Kontrollera) är 
aldrig traumatiskt. Vid exempelvis PTSD handlar det alltså om en upplevelse så omtumlande 
att den skakat hela individens Essens i grunden - kanske till och med krossat den. Och utan 
den tillförlitliga Bakgrund en stabil Essens ger är individen, fram till dess hon lyckats 
återupprätta en koherent Essens, mer eller mindre oförmögen att skapa mening. Som nämndes 
i avsnitt 3.4.4 är kopplingen mellan Essens, identitet och förmågan att upprätthålla ett för 
meningsskapandet väsentligt Kronologisk ”Rum” mycket stark - om en faller, faller alla. Om 
Essensen aldrig rekonstrueras kan man i termer av denna teori se den gradvis djupnande 
asteni och depression som ofta följer en obehandlad PTSD som ett kroniskt användande av 
Fobiskt Kontrollbeteende för att fly de ständiga Kontrollförluster som individen drabbas av i 
kontakten med en allt mer ohanterlig Existens. 
 
4.1.7 Meningsaspekternas innehåll är inte givet 
Såhär långt har det kanske framstått som om Essensen alltid är Jagets och Migets Bakgrund, 
men så måste det inte vara. Vilken som helst av dessa personlighetens grundkomponenter kan 
agera Figur-, Grund, eller Bakgrundsaspekt beroende på situationen. Man kan exempelvis 
tänka sig att Miget inte tillåter sig att Höra det Jaget Sett (Realitetspotential), eller det 
Essensen TALAR om, utan Konkretiserar det som något helt annat eller helt gör sig 
aspektdöv för det. På motsvarande sätt kan Jaget omtolka något skrämmande det Ser i 
omgivningen till en mindre farlig Akt, eller inte Se det alls (3.4.3 och 3.5.3). Men även 
Essensen kan utestänga information från Jaget och/eller Miget för att hålla ett viktigt ”Rum” 
intakt (5.2.1 och not 72).  
 
Förutom Egokomponenterna kan, som kommer att framgå i avsnitt 4.2, en uppsjö av olika 
fenomen stå i ett Trialektiskt sambandsförhållande till varann. Dessa har alla det gemensamt 
att det individen i ett givet ögonblick har störst intresse av att skydda och behålla oförändrat 
hamnar i den mest Abstrakta, och i allmänhet frånvarande (aspektblinda) Bakgrunden. 
 
4.1.8 Grafisk modell av Trialektiska samband 
Jag har här försökt argumentera för att ett dialektiskt förhållningssätt till meningsskapandet 
inte är tillräckligt, utan att (minst) tre aspekter behövs. Grafiskt kan ett Trialektiskt samband 
beskrivas såhär: 

                                                                                                                                                   
sociala trådarna i livet kan samordnas i en känsla av kontinuitet och sammanhang som så småningom kommer 
att skapa en enhet av den inre och den yttre världen. Den ontologiska källa till tro och hopp som sålunda träder 
fram har jag kallat en känsla av grundläggande tillit: det är den första och den grundläggande helheten, 
eftersom den tycks ge vid handen att insida och utsida kan upplevas som något sammanhängande gott.” Denna 
Eriksons ”första och grundläggande helhet” har sin motsvarighet i den framväxande Essensen. Jfr. avsnitt 2.3.1 
och not 29 där denna mycket viktiga process beskrivs. 
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Figur 9  
 
Det går inte att uttala sig om vad som här är Figur-, Grund-, eller Bakgrundsaspekt innan man 
fyllt de tre cirklarna med innehåll. I detta abstrakta utförande kan man bara tala om att man 
utifrån ett uppställt Trialektiskt samband kan tänka sig sex olika utfall (att det blir sex, och 
inte tre, beror på att figuren kan rotera åt två håll). Observera att antalet utfall inte påverkas av 
huruvida Bakgrundsaspekten är frånvarande eller ej:  
 

Utfall Rotationsriktning Figur Grund Bakgrund 
a 1 2 3 
b 2 3 1 
c 

Medsols 
3 1 2 

d 3 2 1 
e 2 1 3 
f 

Motsols 
1 3 2 

Tabell 1  
 
Figuraspektens innehåll är det individen fokuserar på (Ser och/eller Hör) – det som ligger 
främst i Medvetenheten i ett givet ögonblick – d.v.s. det som för tillfället ligger högst i 
gällande objektshierarki (3.3.3.1). Grundaspektens innehåll Avgränsar Figuren, och fungerar 
s.a.s. som Figurens Kontext. Bakgrundsaspektens innehåll slutligen, Avgränsar i sin tur 
Grunden. Men det som ursprungligen definierats som Bakgrund kan även i sin tur Avgränsas 
av Figuren (4.1.4), vilket leder till att innehållet i samtliga Meningsaspekter förskjuts ett steg: 
Bakgrunden blir Figur, Figuren blir Grund och Grunden blir Bakgrund. Detta kan exempelvis 
resultera i att utfall a övergår i utfall c, eller att d övergår i e etc. Att på detta sätt sätta det 
Trialektiska sambandet i rotation kan vara både givande och riskabelt. Å ena sidan är att 
förskjuta aspekternas Avgränsande i förhållande till varann en förutsättning för individuell 
utveckling86 och/eller djupare analys av ett fenomen eller en situation. Men å andra sidan kan 
det vara svårt att stoppa rotationen när den väl initierats. Individen riskerar då att falla in i en 
s.k. ändlös regress, ett resonemang utan en stabil grund att stå på, som ibland kallas för 
rumination – ett förlamande tillstånd av grubblerier utan slut. På samma sätt som varje nytt 
steg i en hermeneutisk cirkel (Bleicher, 1980) ger alla de föregående stegen en ny mening, 
vilket betyder att det inte kan sägas finnas någon objektiv ändpunkt på en hermeneutisk 
analys, så måste det Trialektiska meningsskapandet stoppas genom att individen gör ett mer 

                                                
86 Jfr. Watzlawicks (2001) begrepp förändring av första och andra ordningen: ”[E]n förändring av första 
ordningen [är en övergång] från ett internt tillstånd till ett annat inom ett system som självt förblir invariant[. 
F]örändring av andra ordningen avser [en] förändring som påverkar hela systemet […] alltså en meta-
förändring.” Man skulle även kunna tala om dialektisk respektive Trialektisk förändring. Så länge Bakgrunden 
är frånvarande är bara den första typen av förändring möjlig, vilket inte medger någon reell utveckling 
(Watzlawick talar om ”mer av samma” i de fall enbart denna variant används för att lösa problem). Den ”meta-
förändring” (en förändring av själva förändringens betingelser och gränser) som förändring av andra ordningen 
innebär, kräver att Bakgrunden medvetandegörs och ombildas till något nytt. Först då kan man tala om personlig 
utveckling, d.v.s. en transformation av identiteten - något som förutsätter att Identitetsillusionen momentant 
löses upp – en skrämmande manöver även i relativt trygga och/eller triviala Kontexter! Jfr. avsnitt 4.1.5-6. 
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eller mindre medvetet val. Det är alltid individen som sätter gränserna för vad som är 
meningsfullt – det Trialektiska meningsskapandet Avgränsar inte sig själv (4.3.2).  
 
4.2 Agenscirkeln – Trialektik i praktiken 
Utifrån ovanstående resonemang kan man konstruera Trialektiska samband av olika 
konstellationer av alla de begrepp som hittills har stipulerats. Nedan visas sex exempel. I 
samtliga fall kan man utgå från att rotationsriktningen anges av Polarisationens (3.3.5) 
och/eller gällande Kronologiska ”Rums” (Potentialitetens) riktning: 
 

 
 

 
Figur 10 
 
Det bästa vore att analysera vart och ett av dessa Trialektiska samband och sedan arbeta sig 
fram till hur de samverkar för att relatera meningsskapandet till beteendet. Därtill finns inget 
utrymme inom ramarna för denna uppsats. Istället skall jag försöka samla viktiga aspekter hos 
dem alla i ett enda Trialektiskt samband som framgent kommer att kallas Agenscirkeln: 

 

 
  Figur 11 
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4.2.1 Agenscirkeln som ett koncentrat av övriga begrepp 
Låt mig först av allt poängtera att detta inte är ett rakt sammanförande av alla de sex 
Trialektiska samband som stipulerades ovan utan ett slags koncentrat av viktiga delar av hela 
denna begreppsapparat. Dessutom är det långt ifrån säkert att detta är det enda, eller ens bästa 
sättet att skapa ett sådant ”koncentrat”. Det går säkert att tänka sig andra, lika basala 
Trialektiska beskrivningar av personlighetens meningsskapande. Med detta sagt vill jag ändå 
hävda att man i princip kan se denna enkla figur som hela denna teori fångad i tre cirklar, tre 
dubbelriktade pilar och nio ord – alltså en mycket tät sammanfattning. Detta är Agenscirkelns 
styrka men samtidigt också dess svaghet. Styrkan ligger i att den är så kompakt att, om man 
har grundlig koll på alla de nio begrepp som ingår i den och relationerna mellan dessa och 
bakomliggande begrepp (den övriga teorin), så har man ett mycket potent och mångsidigt 
analysverktyg för exempelvis diagnostik eller terapiarbete (liksom för att på egen hand reda ut 
personliga problem). Svagheten ligger i den mångfald av infallsvinklar och tolknings-
möjligheter som Agenscirkeln ger. Detta gör det mycket svårt att förklara (och förstå) alla 
dess implikationer. Den låter sig dock plockas sönder i olika beståndsdelar. Jag kommer här 
därför nöja mig med en kort presentation av begreppen i cirklarna; Agensaspekterna, för att 
sedan ge en bild av hur dessa kan kombineras i nedanstående presentation av de s.k. 
Meningsnivåerna (4.3). Denna kommer dock inte att bli ens i närheten av fullständig, men 
förhoppningsvis tillräcklig för att läsaren s.a.s. skall kunna ”dra strecken mellan punkterna” 
och skapa en subjektiv helhetsbild.   
 
4.2.2 Agensaspekterna i korthet 
Det finns uppenbara likheter mellan Agenscirkeln och Trialektiskt samband nummer 2 i figur 
10 ovan. En viktig skillnad är dock att Agensaspekterna Identitet, Akt och Intention alltid kan 
riktas både utåt mot omgivningen, och inåt mot individen själv. Agensaspekterna beskriver 
alltså inte bara förhållandet mellan min Identitet, mitt Agerande och mina Intentioner, utan 
kan lika gärna gälla vilket externt objekt som helst och dess relation till dessa aspekter. Ofta 
refererar dock individen till andra människor, vilket kanske blir tydligast i Identitetens: Är 
(för Mig), Finns (för Andra). I den mån individen relaterar till sig själv (inåt) handlar alltså 
aspekten Finns om individens behov av validering och bekräftelse av sin existens, sitt 
agerande och sin vilja. Men det kan alltså lika gärna gälla individens bild (utåt) av hur en 
annan människa söker bekräftelse hos en tredje part, hos individen själv, eller i omvärlden i 
stort. En annan anledning till att Jaget, Miget och Essensen inte kan föras direkt in i 
Agenscirkeln ligger i Medvetenheten (3.4 och not 66). Både Subjektiv och Kontextuell 
Medvetenhet finns i samtliga aspekter (vilket inte gäller i Meningscirkeln). Enkelt uttryckt är 
Kan, Vet och Finns de Kontextuella sidorna hos respektive Agensaspekt i det att de skapas 
genom interaktion med omgivningen (Existensen). Gör, Vill och Är är Subjektiva, d.v.s. 
intrapsykiska (Essensiella) i betydelsen att de kan tänkas existera även utan kontakt med den 
materiella världen.87 

                                                
87 Här är det dock viktigt att påpeka att den Subjektiva Medvetenheten inte är tänkbar utan den Kontextuella 
diton! Detta är ett mycket komplext ”hönan och ägget”-problem, som troligen inte har någon slutgiltig lösning. I 
sin bok ”Sociologiska teorier” (1967) låter Johan Asplund G. Darwins och G.H. Meads åsikter mötas: ”Känslor 
är medvetandetillstånd. Individen ger uttryck åt dessa medvetandetillstånd genom olika gester och attityder. 
Dessa varseblivs av andra individer, vilka uppfattar dem som just som tecken på att medvetandetillstånd av det 
ena eller andra slaget föreligger hos individen. Darwin menar sålunda att medvetandet föregår beteendet, 
medvetandet föranleder beteende hos individen och andra individer svarar sedan i sin tur på detta beteende 
[=interaktion]. Mead […] hävdar omvändningen av dessa föreställningar. […] Det riktiga förhållandet är 
istället att interaktionen föregår medvetande och jag, att interaktionen är en förutsättning för medvetande och 
jag. Individuella själsliga fenomen är inte en förutsättning för socialt umgänge eller social samverkan. Det är 
istället […] social samverkan som är en förutsättning för individuella själsliga fenomen. Social samverkan 
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Uttryckt i en tabell som den som visades i avsnitt 4.1.8 ser Agenscirkeln ut såhär: 

Utfall Figur Grund Bakgrund 
Gör Vill Är a Akt Kan Intention Vet Identitet Finns 
Vill Är Gör b Intention Vet Identitet Finns Akt Kan 
Är Gör Vill c Identitet Finns Akt Kan Intention Vet 
Är Vill Gör d Identitet Finns Intention Vet Akt Kan 
Vill Gör Är e Intention Vet Akt Kan Identitet Finns 
Gör Är Vill f Akt Kan Identitet Finns Intention Vet 

Tabell 2  
 
Sett på det här viset har man dock bara en uppställning som är nästan lika abstrakt som den i 
tabell 1. Men även här, liksom för exempelvis Kontrollformernas frågor och svar (3.3), kan 
man bilda språkliga satser grundade på de olika utfallen för att göra dem något mer 
lättbegripliga. Hur detta kan gå till kommer vi att återkomma till under presentationen av 
Meningsnivåerna, men redan här kan satserna ges en grundläggande form. Figuren och 
Grunden har en omedelbar kausal koppling till varann,88 de skapar enkelt uttryckt ett Rum, 
medan Bakgrunden även skapar en riktning (ett ”Rum” med ett syfte). En grundläggande 
formel skulle kunna se ut såhär: Figur därför att Grund, som kommer att bli och/eller har 
varit Bakgrund. Som formel utskrivs alltså utfall a (4.3.1.2): ”Jag/objektet Gör (eller Kan) X 
därför att jag/objektet Vill (eller Vet) Y, vilket betyder att jag/objektet Blir (eller har Varit) Z 
och/eller kommer att Finnas (Fanns) för Z.” Ett sätt att applicera denna formel på en vardaglig 
situation är följande: ”Jag hälsar på min vän Anders därför att jag vill att han skall veta att jag 
sett honom med förhoppningen att han skall hälsa tillbaka och därmed bekräfta min existens 
(om han gör det kan vi kommunicera i det gemensamma Rum vi då delar).” Motsvarande 
verbaliseringar kan göras för samtliga Agenscirkelns sex utfall och täcka in alla tänkbara 
sätt att skapa och agera ut mening inom och mellan individer. 
 
4.3 Meningsnivåerna 
Det är som sagt ovanligt att individen är medveten om alla de tre Meningsaspekterna. I sin 
vardagstillvaro är hon nästan alltid aspektblind för Bakgrunden, och i regressiva tillstånd 
(2.1.3) osynliggörs även Grundaspekten och då finns alltså bara Figuraspekten i Medveten-
heten. Det finns alltså tre grundläggande sätt för individen att skapa mening; dessa kallas 
                                                                                                                                                   
frambringar individens medvetande och jag. Medvetandet och jaget är sociala produkter.” Båda tycks ha ”rätt” 
(bådas resonemang är meningsfulla), vilket torde ha varit en bidragande orsak till de tidiga behavioristernas 
önskan att trolla bort hela problematiken genom att kalla medvetandet för en ”mentalism” (jfr. Russels införande 
av begreppet ”meningslöshet” i avsnitt 1.3.3), då denna typ av cirkelresonemang inte passade i deras bild av 
vetenskaplighet (jfr. not 63). Även jag är tveksam till (Asplunds tolkning av) Darwins och Meads resonemang 
(men på andra grunder än behavioristerna). De liknar två olika försök att en gång för alla besvara den 
existentiella fråga som inledde denna uppsats förord - Gör jag det jag gör därför att jag är den jag är, eller är 
jag den jag är därför att jag gör det jag gör?– vilket är ett hopplöst företag. Detta inte bara därför att båda de 
potentiella svar man kan nå fram till är lika (o)rimliga, utan främst för att den tredje aspekten; Viljan, utelämnas, 
vilket leder till en mekanisk syn på människan, där varken valfrihet eller ansvar har någon plats. 
88 Jfr. det första av Kontrollformernas ”axiom” som presenterades i avsnitt 3.3.1, där ”Gör” och ”Är” har en 
liknande (cirkulär) kausalitet. Se även avsnitt 4.3.1. 
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Meningsnivåer. Resten av detta kapitel kommer att ägnas åt dem. Jag börjar med den 
vanligaste; den Deteleologiska Meningsnivån (dialektik), går vidare till den mest komplexa, 
den Konstruktiva (Trialektik), där alla Meningsaspekterna är aktiva, och avslutar med den 
regressiva Objektivistiska Meningsnivån (som även kan kallas ”monolektik”). Den formel 
som angavs för verbalisering (meningsskapande) av Agenscirkelns utfall i förra stycket 
används bara i sin helhet på den Konstruktiva Meningsnivån. På de andra två (enklare) 
nivåerna kortas en respektive två Meningsaspekter bort från meningsskapandet, enligt 
följande: Deteleologi: ”Figur därför att Grund” och Objektivism: ”Figur, eller icke-Figur”.89 
Huvudfokus kommer att ligga på den Deteleologiska nivån, dels därför att den upptar den 
absoluta merparten av alla människors meningsskapande, men även därför att den är ett 
tacksamt sätt att presentera enklare relationer mellan Agensaspekterna, vilket gör det lättare 
att utifrån detta ”bara” lägga till, eller ta bort en Meningsaspekt.  
 
4.3.1 Deteleologiskt meningsskapande – kausalitet och dialektik 
Nästan allt det som skrivits i kapitel två och tre har baserats på den Deteleologiska 
Meningsnivån. Det är på den de flesta vardagliga beslut i en människas liv fattas. Här är 
individen alltid aspektblind för Meningsaspekten Bakgrund, och alltså finns bara 
Figuraspekten (F) och Grundaspekten (G) i individens Medvetenhet.  
 

Figur 12  
 
Deteleologi är en neologism baserad på begreppen determinism och teleologi, som båda har 
med Tidslig kausalitet att göra. Determinism knyter samman dåtid med nutid och teleologi 
skapar ett kausalt samband mellan nuet och en given framtid. Vissa skulle kanske säga att 
motsatsen är lika giltig, men det är irrelevant i det här sammanhanget. Poängen är att man, 
oavsett hur man tolkar de ingående begreppen, kan skapa följande sekvens av kausala 
relationer: då  nu  sen. Detta är tillräckliga förutsättningar för att skapa ett Rum som 
på ena sidan Avgränsas av Kunskap och Vetskap, baserad på dåtida erfarenheter och 
lärdomar, och på den andra sidan av Potentialerna, d.v.s. individens förväntningar om 
framtiden. Inom detta Tidsligt Avgränsade Rum (eller ”Rum”, se 3.2.5) kan individen 
interagera med omvärlden i ”Nuet”. Deteleologiskt sett finns alltså en stark koppling mellan 
kausalitet och Rumslighet. Rummet skapas av, Avgränsas av, ”ges” av Tiden, men Rummet 
fångar då samtidigt Tiden, fryser den och gör individen aspektblind för den. Detta enligt den 
Deteleologiska logiken att det som skett, det skedde med nödvändighet, och det som komma 
skall gör det med samma absoluta oundviklighet.90 Så länge individen upplever detta 
upprätthåller hon Kontroll (Deteleologiskt Avgränsad mening) i det Rum hon befinner sig.  
                                                
89 Observera att inte bara Agenscirkeln, utan alla tänkbara Trialektiska samband (t.ex. de som illustreras i figur 
10) kan uttryckas och resoneras kring Konstruktivt, Deteleologiskt och Objektivistiskt. Dessutom är det även 
viktigt att än en gång poängtera att Bakgrunden och/eller Grunden aldrig ”försvinner”, de blir bara frånvarande 
från individens meningsskapande på den Deteleologiska och Objektivistiska Meningsnivån.  
90 En illustration av detta sätt att tänka är McTaggarts ”bevis” för tidens overklighet (Dummet, 1995): ”Det finns 
två slag av temporala fakta rörande händelser: (a) att en händelse M är förfluten, samtida eller framtida; (b) att 
en händelse M är tidigare än, samtidig som eller senare än en annan händelse N. Fakta av slag (a) kan inte 
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              Figur 13 

 
Figur 13 är ett försök att illustrera denna täta koppling mellan kausalitet (”Därför”) och 
Rumslighet. I avsnitt 3.3.1 definierades ”Gör”, ”Är” och ”Därför” som de mest basala svaren 
– det är i grunden dessa svar Kontrollen ständigt frågar efter - detta för att kunna skapa ett 
Rum (eller ”Rum”) att vara och agera i. När Rummet är etablerat kan det tillsammans med 
frågan ”Varför?” dra sig tillbaka in i Bakgrunden medan individen interagerar Deteleologiskt 
med omgivningen med hjälp av sina ”Sådär” och ”Såhär” – d.v.s. i Kunskapen och Vetskapen 
Organiserade ”Är” och ”Gör” sammanlänkade av redan givna ”Därför” (3.3.3).  
 
4.3.1.1 Deteleologisk kommunikation 
I avsnitt 3.2.3 beskrevs den delade språkligheten i Rummet, och i 3.2.5 det delade syftet 
(riktningen mot ett gemensamt mål) i det Kronologiska ”Rummet”. Även dessa konvergerar i 
kopplingen mellan Rumslighet och ”Därför” (kausalitet): språklighet och syfte är, sett på det 
här sättet, i princip samma sak. Att känna att man kan kommunicera med någon annan, att 
man förstår och blir förstådd, är en upplevelse av att den Andre besvarar sina frågor på 
samma sätt som man själv gör – alltså att dennes ”Därför” skapar samma relationer mellan 
objekt (3.3.3) som ens egna ”Därför”.91 Följaktligen upplever jag, då jag delar Rum med 
någon, att mina ”Såhär” (det jag ”Gör”) besvaras av förutsägbara och därför Avgränsat 
meningsfulla ”Sådär” (det jag Ser i hennes ”Gör”).92 Detta kan tyckas vara ett statiskt sätt att 
se på mänsklig interaktion, men om man betänker Potentialernas utrymme mellan polerna 
(2.1.2) och möjligheten att berika samvaron med Autentisk mening (3.1), finns det inom 
ramen för denna teoretiska modell potential att beskriva de flesta former av kommunikation. 
Ju högre Kontrollbehov endera parten har, desto mer statiskt, i betydelsen Kontrollerat och 
frånvarande, blir förvisso relaterandet. 
 
4.3.1.2 Deteleologisk Rumslighet – orsak och verkan 
I förra avsnittet beskrevs hur individen kan interagera med någon i ett redan etablerat 
meningsförankrande Rum. I det fallet är alltså individen på den Deteleologiska Meningsnivån 
aspektblind för Rummet som bildar frånvarande Bakgrund till ”Är” och ”Gör”. Men Rummet 
måste ju först konstrueras innan det kan bilda Bakgrund till någonting. Ett sätt att se på denna 
                                                                                                                                                   
reduceras till fakta av slag (b), och om det inte fanns några fakta av slag (a), så skulle det egentligen inte finnas 
någon verklig tid alls. För tid innebär väsentligen förändring; men förändring uppkommer endast i samband 
med fakta av slag (a). Med fakta av slag (b) finns det ingen förändring alls; om en händelse M föregår en 
händelse N, så kommer det alltid att vara sant att M föregick N, och det var alltid sant att M skulle föregå N.” På 
den strikt Deteleologiska Meningsnivån befinner sig alltså individen i ett ”Rum” där ”Tiden” är utstakad i båda 
riktningar från ”Nuet” av en tvingande kausalitet. Deteleologiskt Avgränsat meningsskapande tillåter ingen reell 
Tidslighet och därmed inte heller någon upplevelse av valfrihet. Jfr. not 86. 
91 För att ytterligare betona kopplingen till språk i konventionell mening kan man tänka sig objekten (”Är” och 
”Gör”) som språkets ord, och relationerna mellan orden på olika abstraktionsnivåer i förhållande till varann 
(”Därför”) som en rudimentär grammatik.  
92 Jfr. G.H. Meads (1995) begrepp den generaliserade andre och rollövertagande, samt Asplunds (2000) 
begreppskonstellation social responsivitet. Se även not 86. 
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process är i termer av Kontrollformernas samarbete (3.3 – 3.3.5.2), vilket är det mest 
grundläggande, men därför även abstrakta (syntaktiska) sättet att beskriva meningsskapandet 
(1.3.1). Ett annat sätt är att istället grunda skapandet av Rummet i Agenscirkeln, vilket torde 
te sig en aning mer konkret verklighetsförankrat.  
 
De två uppsättningarna pilar mellan Figur och Grund i figur 12 representerar dels ett 
deterministisk meningsskapande - från dåtid till ”Nu” - och dels ett teleologiskt - från ”Nu” 
till en förväntad framtid. I båda fallen handlar det om ett Avgränsat ”Nu” och inte ett 
Autentiskt Nu (3.2.5). Individen på den strikt Deteleologiska Meningsnivån är aldrig 
närvarande i Nuet utan enbart i sin Kunskap och Vetskap (dåtid) eller i sin Potentialitet 
(framtid). I termer av orsak och verkan (kausalitet), kan Figuraspekten ses som den konkreta 
verkan som individen Avgränsar i verkligheten, medan Grundaspekten är en underlig typ av 
”orsak” som alltså kan sökas både i dåtiden och framtiden. Detta blir tydligare om man ger 
respektive Meningsaspekt ett konkret innehåll. Med utgångspunkt i tabell 2 får man följande 
sex möjliga utfall: 
 

 
Figur 14 
 
Låt oss ta utfall a som exempel. Här är alltså Akt - ett givet ”Gör” (antingen i form av en 
handling eller en Observation i omgivningen) - Figuraspekt, d.v.s. det som uppfattas som 
verkan, och Intention (Vill / Vet) Grundaspekt; det individen uppfattar ”orsakar” denna Akt. 
Ur deterministisk synvinkel (då  nu) får man satsen: ”Jag Gör X Därför att jag Vet Y”, och 
sett teleologiskt (nu  sen): ”Jag Gör X därför att jag Vill Y” (jfr. 4.2.2). Oavsett om man 
Avgränsar Figuraspekten med dåtiden eller framtiden hamnar man alltså på samma ”plats”, i 
samma Avgränsande Grundaspekt (Intention) - i samma orsak. Utfall a är för övrigt även ett 
sätt att uttrycka Migets ”givande” av en Agenspotential till Jaget (3.3.4 och 3.5.3). Miget 
Talar om för Jaget att det skall Agera på ett särskilt sätt (”Gör Såhär Nu”). Huruvida denna 
Motivation grundar sig på att Miget sedan tidigare Vet att det är rätt sak att ”Göra”, eller om 
det beror på att Miget önskar Agera ut en specifik Intention, en Vilja riktad mot framtiden, är 
irrelevant för Jaget. På den Deteleologiska Meningsnivån faller diskrepansen mellan Vetskap 
och Vilja bort i den översättning som Abstrahering av Motivationen innebär (not 76).  
 
4.3.1.3 Gruppering efter Bakgrundsaspekten - frånvaro 
Uppställningen i figur 14 är baserad på tabell 2, som ju bara är en listning av Agenscirkelns 
alla tänkbara utfall, medsols respektive motsols. Det finns alltså inget speciellt system i 
uppställningen utöver detta. För att skapa mer överskådlighet kan man gruppera de sex 
utfallen på tre olika sätt baserat på vilken Agensaspekt i en given Meningsaspekt man är 
intresserad av. Låt oss börja med Bakgrundsaspekten. I utfall a är det som synes Identiteten 
som är placerad i den frånvarande Bakgrunden, och bara Akt och Intention som samspelar. 
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Detta har a gemensamt med utfall e, men inga andra konstellationer. Motsvarande gäller de 
andra tre Meningsaspekterna, vilket gör att man kan göra följande uppställning:93 
 

 
Figur 15 
 
Här grupperas alltså de olika utfallen efter vilken Agensaspekt som är frånvarande vid 
individens Deteleologiska meningsskapande. I ruta 1 finns utfall a, som vi redan konstaterat 
är ett sätt att beskriva Agenspotentialens väg från Miget till Jaget. Inte överraskande kan e ses 
som motsvarande överföring av Realitetspotential från Jaget till Miget (3.5.3). Här handlar 
det om ett Vetande som baseras på ett Observerat ”Gör” i omgivningen eller en av Jaget 
utförd Akt. På samma sätt som skillnaden mellan Migets Vilja respektive Vetskap är osynlig 
för Jaget (4.3.1.2) är den det för Miget angående Existensen. Om det Realitetspotentialen 
innehåller är en annan människas beteende så kommer Miget att utgå från att detta grundar sig 
på en Vetskap och en Vilja angående samma saker som Migets egna diton  – Rummets 
gemenskap bygger ju på ett antagande om delat språk och syfte (4.3.1.1). Huruvida den 
Andras beteende grundas i hennes Vetskap eller hennes Vilja är alltså irrelevant. Hon antas 
Veta det hon antas Vilja, och hennes Vilja förutsätts grundas på hennes Vetskap.94  
 
I ruta 2 är Intentionen frånvarande vilket även det beskrivits ovan (4.3.1 – 4.3.1.1) som det 
samspel mellan ”Gör” och ”Är” i ett befintligt, mer eller mindre tryggt Rum. Intentionen kan 
alltså beskrivas som det övergripande ”Därför” som håller samman Rummet,95 och när det väl 
är etablerat kan individen interagera där utan att hennes Vilja nödvändigtvis når 
Medvetenheten. Sett på det här sättet är alltså utfall c och f de huvudsakliga arenorna för 
Autentisk mening; för Social samvaro och/eller lössläppt Motilitet (2.1.2). 
 
I den tredje rutan är Akterna frånvarande, vilket inte är så ovanligt som man kanske skulle 
kunna tro om man betänker att det rör sig om en strikt intrapsykiskt process utan kontakt med 
omvärlden varken i form av sinnesintryck eller medveten Agens. Även utbytet av Potentialer i 
ruta 1 är förvisso intrapsykiskt, men det berikas där ständigt av nya, utifrån kommande Akter. 
Här är individen s.a.s. helt inne i sin egen värld. Det första man kommer att tänka på här är 
                                                
93 Observera att de uppställningar som presenteras i de kommande avsnitten inte är ömsesidigt uteslutande, utan 
bara ett pedagogiskt grepp för att visa olika sidor hos de olika utfallen. Samtliga utfall (a-f) kan tolkas på alla de 
sätt som omnämns i avsnitten 4.3.1.3 – 5 (och på många andra sätt)! 
94 I vissa fall kan Miget till och med vara lika aspektdöv (4.1.5) för skillnaden mellan egna och Andras ”Gör” 
som Jaget är aspektblind för diskrepansen mellan Migets Vetskap och Vilja (4.3.1.2). Då görs alltså ingen 
skillnad mellan huruvida det är individens egen kropp (Motilitet), eller något annat objekt i Existensen 
(Observation) som ger upphov till Jagets Konkretiserade Realitetspotential (Akt). Jfr. Kleins (2000) begrepp 
projektiv identifikation. 
95 I det här fallet, när man betonar trygghet, är det nog rimligare att säga ”Rum”, därför att trygghet i allmänhet 
även förutsätter en stabil Potentialitet. Men gränsen mellan vad som skall benämnas Rum eller ”Rum” är aldrig 
entydig. 
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troligen drömmar, men detta tillstånd existerar relativt ofta även i vaket tillstånd – då brukar 
det kallas dissociation, något som kanske främst förknippas med olika typer av chocktillstånd, 
men alla typer av verklighetsflykt; t.ex. ”dagdrömmar” kan ses som dissociativa (Winnicott, 
2003). Dessutom är det inte uteslutet att individen Agerar samtidig som hon befinner sig i 
detta tillstånd, men då handlar det om ett separat Kronologiskt ”Rum” som är så invant att det 
(Jaget) s.a.s. sköter sig själv – utan inblandning från Migets Kontextuella Medvetenhet. Jag 
mötte t.ex. en klient under min praktik som berättade att han kört bil i drygt 40 mil efter sin 
mors begravning, men att han inte hade en aning om hur det gått till när han kom fram. Hans 
Konkreta medvetande om Existensen lämnade honom så fort han satte sig bakom ratten och 
kom inte tillbaka förrän det distinkta Nu som Avgränsade Rummet ”hemma” förde honom 
tillbaka till den fysiska verkligheten (3.2.5). Flera Deteleologiska processer (Kontexter) kan 
alltså fortgå samtidigt, men bara en av dem är i ett givet ögonblick närvarande i 
Medvetenheten (3.4.2). 
 
4.3.1.4 Gruppering efter Figuraspekten - verkan 
Vidare kan man tänka sig att para samman de Deteleologiska utfallen grundat på vilken 
Agensaspekt som upplevs som mest påtaglig, d.v.s. på Figuraspekten. Figuren är det som 
Avgränsas direkt; det Jaget Tittar på eller Ser, det som Miget Hör eller Lyssnar efter, eller det 
Essensen HÖR (något som kan förändra ”Rummet”). Här handlar det alltså om det som 
upplevs vara verkan i den Deteleologiska kausaliteten.  
 

 
Figur 16 
 
Angående ruta 4 kan det vara på sin plats att betona individens behov av bekräftelse som en 
viktig del av Agensaspekten Identitet: Finns för Andra. Utfall c kan i så fall tolkas som ”Jag 
Finns för X (X Ser mig) Därför att jag Gör / Kan Y”, och utfall d som motsvarande, men 
baserat på att individens Vetskap eller Vilja blir Hörd. Att i för hög utsträckning uppleva att 
man inte blir Sedd eller Hörd av Andra är i längden liktydigt med att inte Finnas – det utarmar 
Essensen (not 46).96 I ruta 5 ligger fokus på Intentionen. Det kan, som redan nämnts handla 
om en ögonblicklig kommunikation av Agenspotential till Jaget (4.3.1), men även om mer 
långsiktig planering. Denna kan baseras antingen på vad man Kan göra (e), eller på någon 
aspekt av ens Identitet (b). Det är alltså i utfall b och e som individen har möjlighet att 
medvetet ändra sin Potentialitets riktning, d.v.s. byta Kronologiskt ”Rum”. 
 
Att, som i ruta 6, vara fokuserad på Agensaspekten Akt har antingen med Observation 
(4.3.1.3) eller Agens att göra. Jaget Kan Titta efter något specifikt, i vissa fall så koncentrerat 
att det är oförmöget att Se något annat än just det som efterfrågas (3.5.2.). Vad gäller Agensen 
kan det exempelvis handla om att koncentrerat arbeta mot ett bestämt mål (a), eller att, som i 

                                                
96 Satsen ”Finns för Andra” kan även uttydas ”Finns i Existensen”, eller kort och gott ”Existerar”. 
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utfall f, göra något speciellt därför att man vill bli Sedd av Andra (Finnas). Personligt ansvar 
kan definieras som en stark koppling mellan Gör och de Subjektiva sidorna i Intention och 
Identitet – som i: ”Jag Gör X därför att jag Vill Y” eller ”Jag Gör X därför att jag Är Y”. Men 
på den Deteleologiska nivån finns inget ansvar, eftersom allt man själv och Andra ”Gör” är 
förutbestämt av Finns (Identitet) eller Vet (Intention) – alltså de sidor som hör den Kontext-
uella Medvetenheten till – vilket betyder att individen känner sig ”tvingad” av yttre krafter att 
Göra det hon Gör (4.2.2). Hon upplever sig inte ha något val, och utan valfrihet kan inget 
ansvar finnas. Endast på den Konstruktiva Meningsnivån kan individen nå Medvetenhet om 
sin individuella valfrihet och därmed även en känsla av ansvar (not 87, 90, avsnitt 4.3.2). 
 
4.3.1.5 Gruppering efter Grundaspekten – orsak 
Grunden som Deteleologisk orsak är det ”Därför” som besvarar kausala frågor (”Varför?”) 
om Figuraspekten (verkan). I förordet ställdes frågan ”Är jag den jag är därför att jag gör det 
jag gör, eller gör jag det jag gör därför att jag är den jag är?”. Utfall c skulle svara: ”Jag Är 
den Jag Är Därför att Jag Gör det Jag Gör”, eller kanske därför att ”Jag Kan det Jag Kan”. 
Utfall f skulle välja det senare alternativet i ursprungsfrågan (”Jag Gör det jag Gör Därför att 
Jag Är den Jag Är.”), medan b istället skulle fokusera på hur Identiteten ligger till grund för 
Viljan och/eller Vetskapen. Detta kan t.ex. tolkas som ett slags yrkesidentitet: ”Jag Vet X 
Därför att Jag Är Psykolog.” Såhär kan man gå vidare med alla de tänkbara existentiella 
frågor som ryms inom Agenscirkeln. Jfr. not 87. 
 

 
Figur 17 
 
Slutligen kan man koppla utfall e till den psykiatriska diagnosen OCD (tvångssyndrom). Ett 
sätt att omforma e till en fras är nämligen: ”Jag Vill det här Därför att jag Gör det”, något som 
nog för de flesta känns en aning bakvänt.97 Denna sats kan dock ses som omformandet av en 
kompulsion till en obsession,98 det vill säga Migets försök att Konkretisera en pågående 
tvångshandling. I ljuset av denna begreppsapparat kan OCD antas grunda sig på tryggheten i, 
eller rädslan för ett specifikt Rum. Man kan exempelvis tänka sig att personen P inte vill gå 
till arbetet av någon anledning hon inte kan Konkretisera, eller att hon av en eller annan 
Abstrakt orsak har svårt att lämna sitt hem. Den reella anledningen till att hon Vill stanna i det 
trygga hemmets Rum ligger i den frånvarande Bakgrunden – den är Abstrakt (omedveten) och 
kräver Konstruktivt meningsskapande för att uppdagas, något P här inte är kapabel till. Detta 
kan leda till att hon en dag finner sig fast vid sin ytterdörr där hon vrider nyckeln fram och 
tillbaka i låset. Detta kan inte fortgå utan att Miget förr eller senare ställer frågan: ”Varför Gör 

                                                
97 En psykodynamisk variant av denna sats skulle kunna utläsas: ”Jag Ville det där Därför att Jag Gjorde det” – 
en rationalisering alltså. 
98 OCD utläses: obsessive compulsive disorder, där obsessionen är den kognitiva komponenten och 
kompulsionen det tvångsmässiga beteendet i sig själv. 
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Jag Sådär?”. Ett tänkbart svar är: ”Därför att jag Vill Veta att dörren verkligen är låst innan 
jag går hemifrån”. Med detta uppnår P två saker: 1) hon skapar en ytligt sett valid (menings-
full) anledning att stanna vid det trygga Rummet ”hemma”. 2) det förklarar hennes tidigare 
obegripliga (meningslösa) beteende vid dörren (skapar ett ”Därför”). Detta inledande felslut 
kan bli en startpunkt för ett eskalerande tvångssyndrom: utifrån denna första Konkreta tanke 
om att skydda hemmet kan Miget konstruera fler låsritualer och/eller diverse kontroller av 
hemmets alla eventuella brandrisker etc. Här kan P alltså fastna i en lång cykel av Polariserade 
växlingar mellan utfall a (en kompulsion initierar en obsession) och e (en obsession förklaras 
av en kompulsion – ett nu Organiserat ”Såhär”). Denna cykel utgör ett slutet Kronologiskt 
”Rum” som riskerar att få fler och fler ”ingångar” genom att allt fler ”Gör” Avgränsas som 
starten på en ny cykel. ”Rummet” kanske till slut triggas av blotta åsynen av ett lås, eller ett 
vägguttag. Men om P redan från början haft tillgång till den Konstruktiva meningsnivån hade 
hon kanske funnit sina handlingars Bakgrund (en önskan att stanna hemma, eller en rädsla för 
något utanför hemmet) och fått möjlighet till en rimligare lösning på sina problem genom att 
försöka förändra denna Bakgrund.  
 
4.3.2 Konstruktivt meningsskapande – ambivalens, ansvar och utveckling 
Den Konstruktiva Meningsnivån är den mest komplexa, och därför även mest riskfyllda då 
komplexitet och nyansrikedom försvårar Kontroll (2.1.3). Men samtidigt är detta sätt att skapa 
mening det enda som tillåter individen att utvecklas som människa (not 86). Dess namn är 
deskriptivt i det att det här handlar om att individen konstruerar sin egen mening utifrån mer 
eller mindre medvetna val. Här finns inga givna Avgränsningar, varken fysiska eller sociala 
(2.3.1) - dem måste individen själv Konstruera.99 
 

 
                  Figur 18 

 
Individens valfrihet mynnar ur att även Bakgrundsaspekten finns närvarande i individens 
Medvetenhet när hon försöker skapa Konstruktiv mening. På den Deteleologiska nivån 
hamnar man på samma ställe (i samma orsak) oberoende av hur man tolkar ett samband. Vid 
Konstruktivt meningsskapande kan man alltid välja en av två vägar från varje utgångspunkt. 
Detta ger utrymme för ett mycket mer dynamiskt resonerande, men riskerar samtidigt att 
förfalla i den ändlösa regress som beskrevs i avsnitt 4.1.8, där Aspekternas lägen ständigt 
förskjuts i förhållande till varann. Dessutom är det omöjligt för individen att, utifrån en given 
Figuraspekt, med säkerhet säga vad som utgör Grund och Bakgrund, d.v.s. vad det är som 
Avgränsar Figuren, och vad som i sin tur Avgränsar Grunden. Polarisationen får här fritt 
spelrum att kasta om rotationsriktningen på ett mer eller mindre slumpmässigt sätt om 
individen inte känner sig tillräckligt trygg under sitt Konstruktiva meningsskapande. 
Existensen upplevs aldrig som entydig, utan det finns alltid mer än ett möjligt svar på varje 

                                                
99 De fysiska och sociala gränserna finns naturligtvis fortfarande, men på den Konstruktiva Meningsnivån har 
individen möjlighet att ifrågasätta och omformulera sin subjektiva bild av dem på ett sätt som inte är möjligt 
under andra former av meningsskapande.  
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fråga, vilket tvingar individen att medvetet tolka vad som är ”sant” och ”falskt” 
(meningsfullt). Detta i sin tur påtvingar individen ett ansvar (1.3.1, 4.3.1.4, not 87 och 90). 
 
Här kan man, precis som i avsnitt 4.3.1.5, koppla till förordets inledande existentiella fråga, 
som här dock blir oändligt mycket mer problematiskt eftersom varje svar man eventuellt 
kommer fram till refererar vidare både till de alternativ man anger, men även tillbaka på 
frågeställningen själv. För att inte göra detta exempel allt för komplicerat och långdraget 
kommer jag bara att använda mig av frågeställningens första led, men jag tror att det räcker 
för att illustrera hur mycket mer riskfyllt det Konstruktiva meningsskapandet kan vara. Alltså: 
”Är jag den jag är därför att jag gör det jag gör (eller kan det jag kan), eller därför att jag vill 
det jag vill (eller vet det jag vet)?” Ponera att man stannar upp vid Viljan: ”Min självbild vilar 
på att jag har vissa strävanden i livet, en riktning, ett syfte.” Var hamnar jag då? Jo, vid fler 
frågor: ”Vad vill jag då? Vill jag bli någon annan än den jag är (något som impliceras av att 
Viljan riktar Identiteten mot ett annat varande – mot Identitetsillusionens upplösande)? Vem 
då? Och vad kommer jag då att vilja, om jag blir någon annan och min identitet vilar på det 
jag vill? Eller vill jag göra något särskilt? Vad då? Vad händer när jag har gjort det? När min 
vilja har nått sitt mål? Vem blir jag då?” Och så vidare, och så vidare… 
 
Den ändlösa (paradoxskapande) regress som riskerar att uppstå på den Konstruktiva Menings-
nivån beror på att det harmoniska ”givande” och ”mottagande” av Tid och Rum som tagits för 
given i föregående kapitel (se t.ex. 3.2.2 och 3.5.3) här riskerar att s.a.s. falla in i sig själv då 
det visas i sin helhet. I avsnitt 4.3.1 beskrevs hur Deteleologiskt meningsskapande skapar ett 
Rum av Tidsliga komponenter, vilket ger individen en relativt trygg plats att relatera till 
Existensen i. Det faktum att Rummet även ”ger” Tiden (det utrymme inom vilket Jagets 
Observation tillåts pågå inom ramarna för upprätthållen Kontroll) är något som hålls dolt från 
Medvetenheten i den frånvarande Bakgrunden. Men på den Konstruktiva nivån exponeras 
även denna Bakgrund och plötsligt förlorar Rummet sin stabila karaktär, då det visar sig att 
det det vilar på, d.v.s. Tiden, i sin tur vilar på Rummet självt – ett cirkelresonemang utan 
början eller slut.  
 
Att försöka reda ut alla implikationer av den explosiva mix av utvecklingspotential och 
osäkerhet som Bakgrundens medvetandegörande innebär för individens upplevelse av mening 
är något man kan ägna ett helt liv åt… Så låt mig bara än en gång trycka på att den 
Konstruktiva meningsnivån, i och med den valfrihet den ger individen, också riskerar att 
skapa ett ifrågasättande; inte bara av fenomen och relationer i tillvaron som man tidigare tagit 
för givna, utan även av hela ens sätt att ställa skapa mening i sig självt. När en frågeställning 
alltid kan vändas tillbaka mot sig själv, i en mer eller mindre transformerad skepnad, riskerar 
alltid individen att hamna i den negativa självreferens som i inledningen definierades som 
paradoxskapande. Och en uppenbarad paradox förlorar sin förmåga att skapa Avgränsad 
Deteleologisk mening (not 54). Förvisso kan insikten om att ens tidigare meningsskapande 
varit motsägelsefullt vara enormt utvecklande, men endast i balanserade doser. Om man 
blottar en alltför grundläggande negativ självreferens kan individen sägas utsätta sig själv för 
en intrapsykisk dubbelbindning! Individen själv uppfyller alla Batesons kriterier (1.3.1): hon 
är utan tvekan en ”viktig kontext” som hon dessutom aldrig kan lämna – om hon inom dessa 
ramar utsätter sig själv för ihållande paradoxal kommunikation kan konsekvenserna 
bokstavligt talat bli fatala om inte omgivningen samtidigt mäktar ”hålla” henne i ett tryggt 
Rum (not 37, 86 och avsnitt 5.2.1).  
 
Men, som slogs fast redan i inledningen; den språkliga tillvaron är paradoxal! Och eftersom 
man aldrig helt kan undfly sin språklighet och alla dess brister – bara nyansera den och lära 
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sig att förhålla sig ödmjukt inför den – måste man våga anta den utmaning det Konstruktiva 
meningsskapandet innebär och därmed även omfamna sin valfrihet och sitt ansvar. Det enda 
sättet att växa som människa är att acceptera meningsskapandets paradoxala natur. Och, för 
att låna ett par av Winnicotts viktigaste begrepp; att medvetandegöra sitt ansvar för, och sin 
roll i, ens medmänniskors liv leder förhoppningsvis till att man inser vikten av att agera 
”modersfunktion” för dem – att ”hålla” dem (samman) då de behöver hjälpas genom svåra 
perioder av disintegrerande Konstruktivt meningsskapande  – och våga ta emot samma gåva 
från dem när man själv är offer för överväldigande tvivel och paradoxer.  
 
4.3.3 Objektivistiskt meningsskapande – bipolaritet och frånvaro 
Vid påtaglig Kontrollförlust kan individen regrediera till det som i avsnitt 2.1.3 kallades ett 
”svartvitt” meningsskapande där alla nyanser och alternativa händelseförlopp upplevs som 
Sekundära Brister (2.3.3). Här är individen endast medveten om Figuraspekten. Denna måste 
dock Avgränsas ”utifrån” på något sätt, vilket sker genom att individen även tar in Figurens 
frånvaro eller bipolära motsats (Jfr. 3.5.3 och 2.1.2). Grafiskt kan detta illustreras sålunda: 
 

 
                               Figur 19 

 
Ofta är det ett påtagligt Sekundärt och/eller Primärt Bristtillstånd som får individen att 
begränsa sitt meningsskapande till Objektivism (not 16). Det måste dock inte enbart handla 
om en specifik Kontrollförlust i stunden, utan individen kan även ha vissa svaga punkter - 
övergripande ”Rum” som har ett mycket enkelriktat eller snävt syfte. Sådana ”Rum” ger 
Objektivismen en mer kronisk men då i allmänhet även mindre hämmande karaktär än om 
individen kastas in i ett Objektivistiskt tillstånd av en specifik Kontrollförlust. Bristen kan 
förläggas till endera av de Objektivistiska polerna.100 
 
4.3.3.1 Figuraspekten som Brist 
Här definieras den Figur hos individen själv, eller hos det objekt individen lägger skulden för 
sin Kontrollförlust på, som själva Bristen. Figurens frånvaro upplevs följaktligen som 
lösningen på individens problem: ”Om jag (hon/han/det) bara slutade Vara/Göra/Vilja X så 
skulle allt bli bra.” Figuraspekten kan vara något man hänger upp sig på hos den egna 
kroppen: ”Om jag bara går ner tio kilo/plastikopererar mig/börjar träna så blir jag lycklig.”101 
Men Bristen kan lika gärna ligga utanför individen: ”Om jag bara byter jobb/vinner på 
Lotto/köper en ny bil…” Poängen är att individens upplevelse av Brist hängs upp på ett 
specifikt objekt, som sen antingen kan bekämpas eller undvikas (3.2.2 och not 47). Om 
individen undviker objektet men samtidigt håller kvar det som Objektivistisk Brist drabbas 
hon av skuldkänslor. Om det handlar om en projektion av Figuren på någon Annan, och 
denne inte förändras på det sätt som individen bestämt är det enda riktiga, tar hon sig ofta 
rätten att ständigt påpeka detta ”fel” hos den Andre. Och om hon inte tillåter sig detta sätt att 
lätta på trycket genom Motilitet så växer en avoghet mot den Andre som förr eller senare 

                                                
100 Observera att denna polarisering är illusorisk. Oavsett om Bristen förläggs i Figur, eller i icke-Figur så 
uppstår samma problem. Skillnaden kan dock av individen upplevas som väsentlig. 
101 Ett annat exempel på en Objektivistisk önskan att förändra sin kropps fysiska vara beskrevs i avsnitt 3.5.3. 
Där gällde det mitt överdrivna fokus på att jag stammade när jag skulle hålla ett föredrag. Mitt Mig:s 
Objektivistiska (”monolektiska” / enkelriktade) strävan att få stamningen att upphöra bidrog där till att förvärra 
problemet snarare än tvärtom. Detta är en vanlig konsekvens av att begränsa sig till denna Meningsnivå. 
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måste få sitt utlopp, men då kanske mot någon ”oskyldig”, som råkar Avgränsas som bärare 
av det ”felaktiga” objektet. 
 
4.3.3.2 Figuraspektens Frånvaro som Brist 
Här är det snarare ett specifikt objekt eller tillstånd som åstundas så hett att det enda individen 
kan Se eller Höra är Figurens Frånvaro. Detta leder till att hon blir blind och döv, inte bara för 
de uteslutna Agensaspekterna, utan även för alla andra (Autentiska) aspekter av Existensen 
som skulle kunna ge henne lika mycket som det objekt hon fastnat för. Inledningens anekdot 
om hur Sartre sitter på ett café och bara kan Se och Höra ”icke-Pierre” är ett exempel på 
denna version av Objektivistiskt meningsskapande (1.3.3). 
 
Oavsett vilket av dessa Objektivistiska vägar till en Brists upphävande som används riskerar 
individens meningsskapande paradoxalt nog att falla in i samma ändlösa regress som på den 
mycket komplexare Konstruktiva meningsnivån. Detta därför att Bristens Avgränsning i form 
av dess egen frånvaro är illusorisk (möjligen med undantag för renodlade Primära Brister) – 
det finns ju inga motsatser i Existensen (1.3.3)! Detta leder till att Objektivistiska strävanden 
bort från en oönskad situation är ensidiga – de saknar start- eller ändpunkt: antingen vill 
individen bort från X (Bristen), men utan något givet alternativ, eller till X (Bristens 
illusoriska frånvaro), men utan att ge upp något annat (d.v.s. välja bort Y). Det är bara på den 
Objektivistiska nivån individen kan intala sig att hon kan ”äta brödet och ändå ha det kvar”. 
När (om) denna illusion förr eller senare uppdagas återstår för individen i värsta fall bara en 
längtan – en längtan till något man nu insett inte finns – till ”intet” (1.3.3). Mening består av 
både Avgränsning och riktning, och vid Objektivistiskt meningsskapande går alltid endera 
förlorad. Objektivism är en lösning som bara bör användas i nödfall. Att leva ett liv som 
präglas av Objektivism är i längden ohållbart – meningslöst. Såhär skriver en av Inger 
Edelfeldts (2006) karaktärer till en vän som begått självmord: ”Var trodde du att du skulle 
hamna? Det brydde du dig inte om. Bort heter platsen och den finns inte.” 
 
4.3.4 Sammanfattning av Meningsnivåerna 
Nästan alla kan skapa mening på alla de tre sätt som nämnts här. Den Deteleologiska nivån är 
som sagt vanligast, men de flesta har förmågan att ”think outside the box” om det krävs, och 
under vissa faser av livet kanske individen tenderar att vara mer Objektivistisk; exempelvis 
under de utvecklingskriser som Erikson (1977) stipulerar.102 Dessutom har varje individ svaga 
områden som tenderar att snabbt få henne att sänka nivån på sitt meningsskapande. 
Exempelvis finns det i historien många exempel på genialiska forskare och konstnärer, som 
inom det trygga ”Rum” deras skapande verksamhet bildat var kapabla till enastående 
abstraktion och Konstruktivitet, men som samtidigt var helt utlämnade till Objektivistiskt 
meningsskapande i sociala sammanhang.  

                                                
102 Det är viktigt att påpeka att Meningsnivåerna också är aktiva på alla gruppnivåer; i allt från dyaden till hela 
samhället. Jfr. Winnicotts (2003) expansion av övergångsobjektet till det potentiella rummet och därefter till hela 
kulturen. Men som bl.a. Bion påpekat kan grupper inte fungera på det man inom psykodynamiken kallar 
neurotisk nivå, utan endast på borderline eller psykotisk nivå. Motsvarande gäller (troligen) även här: jag har 
svårt att se hur Konstruktivt meningsskapande skulle kunna ske annat än inom en individ. Däremot är det vanligt 
att stora grupper, särskilt i tider av oro, sluter sig samman i kollektiv Objektivism. Rasism och alla andra typer av 
”vi och dom”-tänkande är tydliga exempel på detta. Jfr. Christie & Bruun (1985), Szasz (1973) samt stora delar 
av Michel Foucaults livsverk: samtliga beskriver kulturens behov av ”fiender” eller ”syndabockar” som 
individer och grupper kan externalisera sin ångest mot (3.2.2). Kanske kan man till och med gå så långt som till 
att hävda att alla ideologier och religioner kännetecknas av någon av de två typer av Objektivistiskt 
meningsskapande som beskrevs i avsnitten 4.3.3.1-2. Att ge en stor, heterogen grupp individer en enhetlig 
riktning, ett syfte, en ”mening med livet” om man så vill, kräver att (nästan) alla nyanser i meningsskapandet 
reduceras till en kamp mot det ”onda” (Bristen) och för det ”goda” (Bristens frånvaro). Jfr. not 47. 
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I normala fall har dock individen tillgång till alla de tre Meningsnivåerna. Det som i första 
hand styr vilken som används är Kontrollbehovet. Detta för oss till denna teoris sista modell, 
Egocirkeln, som bland annat illustrerar just Kontrollbehovets fluktuationer. 
 
5 Egocirkeln 
När nu denna begreppsapparat har berikats (och komplicerats!) genom införandet av 
Trialektiska samband kan man försöka sammanföra Meningscirkeln och Agenscirkeln och på 
så sätt ge dem båda en extra dimension. Detta genom att konstruera en tredje modell där dessa 
två ”cirklar” kan mötas och samverka: 

 
Figur 20 
 
Denna modell kallas Egocirkeln. Observera att den inte ersätter de andra två modellerna. Alla 
tre har för och nackdelar när det gäller att beskriva meningsskapandet och dess koppling till 
beteendet. Ingen av dem står helt och hållet för sig själv utan var och en belyser vissa aspekter 
av problemet. Som synes har Egocirkeln flera delar gemensamma med Meningscirkeln, men 
här kommer dessa att behandlas på ett något annorlunda sätt. Först och främst finns här, 
liksom i Meningscirkeln, Egokomponenterna: Jaget, Miget och Essensen. Då detta främst är 
en modell över vad som styr individens Kontrollbehov, alltså en intrapsykisk process, har 
Existensen ingen plats i Egocirkeln. Inessensen skall dock inte ses som en ersättare för 
Existensen utan snarare som Essensens intrapsykiska motpol (och illusoriska frånvaro). Även 
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Spänningsfälten har följt med till Egocirkeln men här är de inte fastlåsta i givna positioner 
utan rörliga längs Egocirkelns två axlar. Denna rörlighet innebär här Expansion eller 
Kompression av Tiden och Rummet. Graden av Kompression och Expansion både skapar och 
skapas av Kontrollbehovet (5.2.3). Kontrollbehovet vid ett givet ögonblick illustreras av 
Kontrollbehovscirkeln - den inre grå cirkeln i figur 20.  
 
5.1 Egocirkelns beståndsdelar 
Det Trialektiska synsättet kräver egentligen en tredimensionell modell för att göras rättvisa, 
men alla försök att skapa en sådan har blivit allt för komplicerade och/eller oöverskådliga.103 
Egocirkeln är en kompromiss som trots allt kommer ganska nära det jag vill visa. Låt oss gå 
igenom Egocirkelns olika delar:  
 
5.1.1 Kompression och Expansion av Tiden och Rummet  
Tidslighet och Rumslighet bildar här de två axlar som delar upp Egocirkeln i fyra delar och 
därigenom avgränsar Egokomponenterna från varann. Längs dessa axlar sträcker Tiden ut sig 
mellan Alltid och Aldrig, och Rummet mellan Allting och Ingenting, vilket kanske är ett 
koncept som är svårt att greppa. Ett sätt att göra denna tankegång lite tydligare är att dra 
paralleller till det psykodynamiska begreppet narcissism (2.3.1). Att Expandera Tiden 
och/eller Rummet mot Alltid och Allting skulle då motsvaras av en allt mer grandios självbild 
där individen kan tänka och känna saker som: ”Jag är i allas centrum – allt som händer 
relaterar till mig” eller ”Jag kan få allting jag vill ha” eller kanske till och med ”Jag är 
gud!”.104 Tids- och/eller Rumskompression skapar motsatsen till (frånvaron av) det grandiosa 
Egot och kan ge upphov till tankar som: ”Ingen vill ha mig – ingen ser mig” eller ”Jag 
kommer aldrig att bli älskad” eller ”Jag är aldrig lycklig”. I Egocirkeln avgränsas Essensen av 
båda de Expansiva processerna och Inessensen av de Komprimerande. Jaget och Miget 
inramas av både Kompression och Expansion, vilket placerar dem i ambivalenta 
mellanpositioner.  
 
5.1.2 Kontrollbehovscirkeln och Egots cirkulära klyvning 
Figur 2 i avsnitt 3.1 illustrerade ett linjärt kontinuum mellan minimalt och maximalt 
Kontrollbehov. Längs detta kan individens behov av Avgränsad mening röra sig från en 
ändpunkt av total acceptans av Autentisk mening till den andra extremen som innebär ett 
Kontrollbehov så monumentalt att det inte kan tillåta sig minsta uns av Autencitet 
(oförutsägbarhet) utan att kollapsa i en massiv Kontrollförlust. I Egocirkeln finns fyra såna 
kontinuum, där alla ändpunkter av fullständig öppenhet för Autencitet möts i Origo, och det 
maximala Kontrollbehovet avgränsas av Egocirkelns yttersta kontur. I realiteten är dock 
ingendera möjligt; Kontrollbehovscirkeln kan aldrig helt försvinna in i Origo, och inte ens den 
djupaste katatona psykos når ända ut i Egocirkelns ytterkant. Kontrollbehovscirkeln befinner 
sig alltså alltid någonstans mellan kontinuumens ändpunkter. Att ett fenomen låter sig 
Avgränsas innanför Kontrollbehovscirkeln betyder att Kontroll upprätthålls, medan alla 
upplevelser som hamnar utanför den skapar Kontrollförlust. Utrymmet mellan 
Potentialitetens poler står i motsatsförhållande till Kontrollbehovscirkelns avstånd från Origo 
– ju större Kontrollbehovscirkeln är desto mindre är utrymmet mellan polerna (2.1.2). 
 
En viktig poäng med Egocirkeln är att illustrera hur individens klyvning (Klein, 2000) av 
olika aspekter i Egot och meningsskapandet blir mer dynamiskt om den ges möjlighet att 
                                                
103 Man kan (kanske) skapa en sfärisk modell genom att lägga Meningscirkeln över Egocirkeln och vrida den 
förra 90 grader ”in i pappret” så att pilen som markerar det fria flödet av Autentisk mening mellan Essensen och 
Existensen bildar en z-axel som skär genom Origo i Egocirkeln. Men även denna manöver har sina brister… 
104 Jag har under mitt arbete som mentalskötare inom slutenvården träffat flera patienter som hävdat just detta. 
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rotera mellan två motstående punkter i Kontrollbehovscirkeln. Istället för att, som jag 
uppfattar Melanie Kleins definition av begreppet, bara låta klyvning vara en linjär pendling 
mellan två rigida ändpunkter, kan man ge dessa punkter ännu en dimension genom att tillåta 
dem att förflytta sig, cirkulärt, in i och ut ur de olika Egokomponenterna. Liksom i Kleins 
version kan denna klyvning bli större och mindre, vilket styrs av individens Kontrollbehov 
(som alltså förändras i alla Egokomponenter samtidigt). Följaktligen har den punkt på 
Kontrollbehovscirkeln där individens meningsskapande ”befinner sig” i ett givet ögonblick 
sin potentiella motpol på andra sidan av en tänkt diagonal genom denna. Detta är cirkulär 
klyvning. I avsnitt 5.2.3 beskrivs dynamiken i denna modell av Egots klyvning närmare. 
 
5.1.3 Sanningsdiagonalen och Ambivalensdiagonalen 
De två grå linjer som skär genom Origo och s.a.s. delar Egokomponenterna på mitten är de 
två diagonaler som anger de fyra mest extrema positioner Egot kan befinna sig i.105 Den som 
går genom Essensen och Inessensen kallas Sanningsdiagonalen och innebär ett renodlat 
behov av Avgränsad mening, som ju förutsätter att sanningsvärdet hela tiden kan bestämmas 
(3.1.1). Varje rörelse bort från denna diagonal, även inom Essensen och Inessensen, innebär 
en gradvis ökande tolerans för ambivalens. Diagonalen som sträcker sig genom Jaget och 
Miget kallas Ambivalensdiagonalen och innebär alltså optimala förutsättningar för ambivalent 
(Trialektiskt) meningsskapande. Att kunna upprätthålla Kontroll på en punkt någonstans längs 
Sanningsdiagonalen är att uppleva maximalt Avgränsad Kontroll, vilket även i Inessensen 
innebär fullständig Kontrollerad trygghet under ett givet Kontrollbehov (5.2.1 och not 95). 
Om individen lyckas undvika Kontrollförlust längs Ambivalensdiagonalen så har hon bästa 
tänkbara förutsättningar för personlig utveckling. En god tolerans för ambivalens är en 
förutsättning för meningsskapande på den Konstruktiva nivån (4.3.2).  
 
5.2 Egokomponenterna i Egocirkeln 
Egokomponenterna ter sig som sagt lite annorlunda i Egocirkeln än i Meningscirkeln. Jaget, 
Miget och Essensen har fortfarande alla de funktioner och kvalitéer som de tidigare 
tillskrivits, men här får dynamiken dem emellan en ny dimension. Detta främst därför att 
Kontrollbehovet, och därmed även den cirkulära klyvningen mellan Egokomponenterna blir 
synlig - men det finns även andra skillnader:  
 
5.2.1 Essensen och Inessensen – varandras motsatser 
Sanningsdiagonalens ändpunkt i Essensen är den skärningspunkt där Alltid och Allting möts, 
och i motsvarande position i Inessensen konvergerar Aldrig och Ingenting. Essensen och 
Inessensen kräver alltså den ”sanning”, den absoluta Avgränsade mening, som bara en god 
avvägning av Tidslighet och Rumslighet kan ge. Denna perfekta syntes av Tid och Rum kan 
bara finnas i det Kronologiska ”Rummet” – något som Essensen uppfylls av och Inessensen 
dräneras på i takt med att Kontrollbehovet ökar. Dessa Egokomponenter benämns även Sann 
självhävdelse och Sann konformitet. Dessa termer illustrerar det en upplevelse av Kontroll i 
dessa Egokomponenter kan ge individen. I Essensen kan individen agera med fullständig 
självklarhet - ju större upprätthållet Kontrollbehov Essensen har, desto mer självsvåldligt och 
hänsynslöst kan individen agera. Alltså: ju högre Kontrollbehovet är, desto mer frånvarande 
är den Essensiella individen från Existensen – desto mer styrs hon av sitt inre Kronologiska 
”Rum”. På ett till synes paradoxalt sätt kan samma evidenta Sanning finnas i Inessensen, men 
här bara med stöd från omgivningen. I Inessensens frånvaro av ett Kronologiskt ”Rum” 
upplever hon sin egen hjälplöshet och brist på riktning och syfte på ett lika tydligt sätt som 
                                                
105 Eventuellt finns fyra andra extremer, som i så fall skulle representeras av en position mitt på en av de fyra 
armar som sträcker sig ut från Origo. Dessa skulle alltså innebära ren Tidslighet eller Rumslighet. Men det är 
tveksamt om det är möjligt att uppehålla sig i en sådan position annat än mycket flyktigt (3.2.2).  
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Essensen känner sin inifrån kommande handlingskraft. Winnicotts begrepp hållande (2004) är 
högst relevant här (not 37). Att hålla (samman) en medmänniska innebär alltså bl.a. att 
inkludera henne i ens eget Kronologiska ”Rum” och ge henne den riktning hon saknar i sitt 
Inessensiella varande. Den Inessensiella individen är totalt beroende av omgivningens 
hållande, men om hon erhåller det så upplever hon en trygghet som har en självklarhet som 
aldrig kan uppnås i Jagets och Migets mer eller mindre ambivalenta tillvaro.  
 
Både Essensen och Inessensen är alltså på varsitt sätt fast i ett stabilt, men därmed även rigitt 
Kronologiskt ”Rum” – det är däri den upplevda ”sanningen” och nödvändigheten ligger. I 
dessa två Egokomponenter kan aldrig Konstruktivt meningsskapande finnas. Essensen är 
kapabel att skapa Deteleologisk mening under ett rimligt Kontrollbehov, men när det ökar 
bortom en viss gräns, och/eller närmar sig Sanningsdiagonalen, blir meningsskapandet allt 
mer Objektivistiskt. I Inessensen finns alltid bara Objektivistisk mening – allt den 
Inessensiella individen Ser är Bristen, och/eller det yttre objekt som tolkas som Bristens 
potentiella frånvaro (4.3.3).  
 
I avsnitt 3.4.4 ställdes frågan hur Essensen på en och samma gång kan vara både oföränderlig 
(Identitetsillusionen) och föränderlig (Potentialiteten). Det kan här få sin förklaring. Essensen 
är som sagt det yttersta, allomfattande Kronologiska ”Rum” som omsluter allting inklusive 
Tid och Rum. Det är på detta paradoxala sätt som Essensen kan sägas vara ”utanför” Tiden 
och Rummet (frånvarande från Existensen). I detta ”Rum” finns både identiteten och 
identitetens yttersta syfte; Potentialiteten upplevd i form av individens gällande konstellation 
av Kronologiska ”Rum”. Om individen på en och samma gång är Essensiell och upplever ett 
starkt Kontrollbehov blir denna konstellation av oföränderligt, Essensiellt vara och 
Potentialitetens syfte (dess ständiga rörelse), samma sak – de konvergerar i en spjutspets av 
maniskt målmedveten Agens. Aristoteles använde en metafor som kanske kan fånga denna 
omnipotenta handlingskraft. Han liknade tingens determinerade potential till förändring vid 
ett ekollon, som, trots att det just nu bara är ett frö, alltid bär en tvingande potential att bli en 
ek inom sig. Ekollonets Essensiella syfte i tillvaron är att bli en ek, det har inget val; det kan 
bli en ek eller förintas – detta nödvändiga blivande är vad ekollonet är – och om det inte är 
detta blivande är det ingenting! Den Essensiella manin kan ses som individens determinerade 
strävan att realisera denna ouppnåeliga tillblivelse – en tillblivelse vars nödvändighet är lika 
illusorisk som identitetens oföränderlighet (3.4.4 och 4.3.3.2).  
 
Så länge Essensen upplever Kontroll kan den som sagt vara mycket handlingskraftig, men ju 
större det Kontrollbehov den tvingas upprätthålla är, desto skörare blir denna Kontroll (2.1.3). 
Vid Kontrollförlust riskerar den Essensiella individen att rasa rakt ner till motsvarande 
Kontrollbehov i Inessensen (5.1.2), vilket alltså kan innebära en fruktansvärd hjälplöshet och 
förtvivlan. En så plötslig förändring av självbilden är dessutom i sig själv en Kontrollförlust. 
Den vars tillvaro till stor del består av sådana kast mellan Essensens och Inessensens 
ytterligheter skulle troligen tillskrivas den psykiatriska diagnosen bipolärt syndrom. Att 
främst uppehålla sig i Essensen kan, i termer av s.k. personlighetsstörningar, kallas 
narcissisistiskt eller antisocialt,106 medan den över lag Inessensiella individen torde ses som 
fobisk, depressiv eller osjälvständig. 
 
 
 
                                                
106 Om en övervägande Essensiell individ ofta upplever kraftiga Kontrollförluster, utan att detta får henne att 
byta huvudsaklig Egokomponent, kan hon utveckla en s.k. schizoid eller schizotyp personlighet för att s.a.s. få 
framleva tillvaron i det trygga inre ”Rummet” utan störande inblandning från omvärlden.  
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5.2.2 Jaget och Miget – varandras spegelbilder 
Ambivalensdiagonalens ändpunkter är, till skillnad från Sanningsditons, allt annat än entydiga 
- Alltid Ingenting (Jaget) och Aldrig Allting (Miget) - däri ligger en aspekt av Jagets och 
Migets ambivalens. I slutet av avsnitt 3.5.2 beskrevs hur Jaget och Miget är beroende av både 
en inre och en yttre Avgränsning. Jagets inre Avgränsning är Nu (SF1), det som här benämns 
Tidsexpansion, och Migets dito är Här (SF4) som kallas Rumsexpansion i Egocirkeln. Att 
dessa Spänningsfält beskrivs som Expansiva har med förmåga att upprätthålla Kontroll att 
göra. Jaget Avgränsar Tiden på egen hand genom att Reifiera Nuets ”Gör” i form av de 
”Sådär” som det bär inom sig i form av Akter. På samma sätt Avgränsar Miget Rummet på ett 
självklart sätt med sina Koncept. Kontrollen över dessa tillvarons aspekter finns inom Jaget 
och Miget, och de kan därför tillåtas Expandera tills de Avgränsas av något ”yttre”. Jaget kan 
vidga sina domäner över Tiden och uppleva att dess Nu sträcker sig mot Alltid, och samma 
grandiosa utvidgning av Rummet mot Allting kan Miget göra med utgångspunkt i sin 
förankring i Här:et.  
 
Men som nämnts på flera ställen så räcker inte dessa inre Avgränsningar för att upprätthålla 
Kontroll - Rummet måste ”ges” av Tiden och vice versa (3.2.2). Jaget och Miget är alltså 
tvingade att samarbeta. Detta samarbete är under gynnsamma förhållanden oändligt mycket 
mer dynamiskt än Essensens robotlika handlingskraft, men det är även mer instabilt – det är 
ambivalent. Mellan Jaget och Miget sker alltså en kontinuerlig rörelse fram och tillbaka i 
form av ett ständigt utbyte av Realitets- och Agenspotentialer – av Tidslighet och Rumslighet. 
Jaget och Miget är lika beroende av varann som spegelbilden är av det speglade objektet.107 
Mottagandet av dessa potentialer i SF2 (Migets ”Nu”) och SF3 (Jagets ”Här”) (3.5.3) 
tillhandahåller Jagets och Migets ”yttre” Avgränsande Kompression. I bästa fall skapar 
samverkande Expansion och Kompression en balanserad upplevelse av Kontroll, men här 
finns som sagt utrymme för intrapsykiska konflikter av olika slag, och dessutom en risk för 
problem i form av falerande Konkretisering och Abstrahering (3.1.3). Vad gäller psykiatriska 
diagnoser relaterade till Jagets och Migets konfliktfyllda samarbete handlar det främst om 
olika ångestrelaterade problem, men nästan alla typer av diagnoser har ambivalenta faser. 
 
5.2.3 Rörelse inom Egocirkeln baserat på Agenscirkelns utfall 
Förflyttning inom Egocirkeln kan ske i två dimensioner: antingen genom att  Kontrollbehovs-
cirkeln växer eller krymper, eller genom att meningsskapandet rör sig längs denna cirkel. Här 
blir åter Agenscirkelns sex utfall (a-f) relevanta. I avsnitt 4.3.1.3 grupperades dessa parvis 
efter vilken Agensaspekt som var i Bakgrunden (d.v.s. frånvarande på alla Meningsnivåer 
utom den Konstruktiva) enligt följande: Identitet som Bakgrundsaspekt: utfall a och e, 
Intention: c och f, och Akt: b och d. De två senare utfallsparen kan sägas vara baserade i 
endera Jaget eller Miget, och då Agensaspekten Identitet hela tiden är närvarande (på den 
Deteleologiska Meningsnivån) hanteras här alltså Jagets respektive Migets roll för 
självbilden. I Miget är Agensaspekten Akt i Bakgrunden (b och d) och i Jaget gäller 
motsvarande för Intentionen (c och f). Varje utfall kan alltid ses som en frågeställning (3.3), 
och om denna inte kan besvaras uppstår Kontrollförlust (en glipa i Avgränsningen), vilket 
leder till en rörelse i endera av de två dimensioner som nämndes ovan: antingen ökar 
Kontrollbehovet, vilket alltså minskar utrymmet mellan Potentialernas poler (2.1.3) och i 
förlängningen kanske till att individen regredierar till en enklare Meningsnivå. Men en 

                                                
107 Man kan till och med säga att individen under ambivalent meningsskapande på sätt och vis befinner sig i både 
Jaget och Miget samtidigt. Detta är en viktig skillnad gentemot Essensen och Inessensen, där ett skifte från 
endera till den andra är som dag och natt. En samexistens mellan dessa motpoler är utesluten. Den Essensiella 
individen erkänner aldrig sina Inessensiella sidor för sig själv eller någon annan, och för Inessensen är Essensens 
inre styrka och riktning fullständigt otänkbara. 
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Kontrollförlust i Jaget eller Miget kan även förskjuta meningsskapandet längs 
Kontrollbehovscirkeln mot Inessensen, vilket innebär en ökad öppenhet för att söka yttre 
trygghet i omgivningen (hållande), och om denna ges kan Kontroll återupprättas. På 
motsvarande sätt kan upprätthållen Kontroll inom dessa fyra utfall skapa en rörelse mot 
Essensen, och en ökad upplevelse av Avgränsad mening (”sanning”) och inre självkänsla. Då 
dessa fyra utfall (b-d och f) är i fokus för individens meningsskapande kan alltså 
Kontrollbehovet aldrig minska – bara öka, eller förbli oförändrat genom att röra sig mot en 
förbättrad eller försämrad självkänsla.  
 
De två återstående utfallen; a och e - där Identiteten är i Bakgrunden - har redan definierats 
som de utfall där Jaget och Miget utbyter Potentialer (4.3.1.3), vilket alltså betyder att det är 
inom dessa utfall som den ambivalenta pendlingen mellan Jaget och Miget äger rum (5.2.2). 
Kontrollförlust här leder till samma konsekvenser som nämndes i förra stycket. Men här kan 
även en Kontinuerligt upprätthållen ambivalent Kontroll leda till ett minskat Kontrollbehov, 
och alltså större utrymme för Autentisk mening, och/eller att individen kan tillåta sig att gå till 
närmast högre Meningsnivå. I båda fallen förbättras möjligheterna till personlig utveckling, 
något som inte är möjligt vid de fyra andra utfallen – där kan bara, och detta enbart under 
gynnsamma förhållanden, konsolidering och integration (Organisation) förekomma. Båda 
dessa tillstånd är dock nödvändiga, vilket ger ännu en definition av ”psykisk hälsa”:108 en 
harmonisk pendling mellan integration och utveckling (disintegration) av personligheten.  
 
5.2.4 Egokomponenterna och hierarkisering gentemot Andra 
Den övre halvan av Egocirkeln, där Jaget och Essensen återfinns, kännetecknas av 
Självhävdelse, d.v.s. en känsla av att vara överlägsen Andra i omgivningen och att man har 
rätt att göra sig själv gällande på Andras bekostnad. Den undre halvans Konformitet illustrerar 
Inessensens och Migets upplevelse av att vara underlägsna dem de relaterar med, och låta 
omgivningens vilja och åsikter styra dem.109 De olika Egokomponenterna hierarkiserar sig 
alltså relativt andra människor och fenomen i Existensen. Vad gäller Essensens och 
Inessensens sanna Självhävdelse respektive Konformitet är denna hierarkisering alltid 
glasklar – Essensen är alltid överlägsen alla Andra, och Inessensen underlägsen omgivningen 
med samma evidenta självklarhet.110 För Jaget och Miget gäller något annat. Som nämndes 
ovan sker en ständig pendling mellan dessa två Egokomponenter, och därmed även mellan 
Självhävdelse och Konformitet. Detta är en annan sida av ambivalensen: att aldrig med 
säkerhet kunna veta vem det är som s.a.s. bestämmer, vem som bär ansvaret i en given 
Kontext.  
 
5.2.4.1 Dyadiskt och Triadiskt relaterande 
Här måste begreppen Dyadiskt och Triadiskt relaterande föras in i resonemanget. Freuds 
(2002) oidipalkomplex handlar om att lära sig att relatera Triadiskt snarare än att bara 
Dyadiskt pendla mellan Sann Självhävdelse och Konformitet – det som präglat barnets 
uppväxt fram till denna fas. Att bara vara kapabel till Dyadiskt relaterande betyder att man på 
sätt och vis hanterar Rummet, oavsett hur många individer det än må ”innehålla”, som ett 
enda objekt som man hierarkiskt placerar sig under eller över. Att kunna relatera Triadiskt är 

                                                
108 I avsnitt 2 och 3.1 nämns två andra tänkbara definitioner av ”psykisk hälsa” – båda har, liksom detta förslag, 
balans mellan olika intrapsykiska instanser gemensamt. 
109 Det är viktigt att poängtera att denna över- och underordning kan vara av mycket skiftande magnitud. Det kan 
röra sig om allt från att t.ex. ifrågasätta vad någon annan påstår eller inte, till en upplevelse av fullständig 
bestämmanderätt över eller underkastelse i förhållande till Andra människor och Existensen i stort.  
110 Den Rumsliga Expansionens ändpunkt (allting) kan även utläsas ”överallt” eller ”alla”, och motsvarande 
punkt för Rumskompression (ingenting): ”ingenstans” eller ”ingen”. 
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att även kunna finna sig i en position mellan dessa två ytterligheter – att, i samma Rum, kunna 
känna sig överlägsen X på ett eller annat sätt, samtidigt som man känner sig underlägsen Y 
(eller X på ett annat sätt). I termer av ambivalent mening kan denna situation illustreras av 
den Trialektiska (icke-)hierarkiseringen av Jaget, Miget och Andra (figur 21): Miget befinner 
sig under Andra men över Jaget, som i sin tur placerar sig över Andra och under Miget. 
Miget upplever sig som underlägsen Andra och låter sig gärna påverkas för att få vara med i 
Rummets gemenskap (Konformitet), men ändå har Miget rätten att Kontrollera Jaget med sin 
Agenspotential. Jaget tar emot denna Migets Motivation och låter sig i allmänhet styras av 
den, samtidigt som Jaget beter sig mer eller mindre hänsynslöst (not 29) mot omgivningen 
(Självhävdelse). Konstellationen Jag-Mig befinner sig alltså paradoxalt nog hierarkiskt både 
över och under Existensen.111 Jfr. not 81. 
 

Figur 21  
 
Att kunna hantera denna form av ambivalens utan att ständigt drabbas av Kontrollförlust 
förutsätter en förmåga till Triadiskt relaterande. Det ambivalenta meningsskapandet kräver 
att man antingen kan placera sig i den hierarkiska mellanposition som nämndes ovan, eller att 
individen helt enkelt inte är beroende av att definiera sig i termer av över- eller underordning 
gentemot Andra människor och Existensen i stort - att inte ha något behov av att styra eller 
låta sig styras – kort sagt; en öppenhet för Autentisk mening och/eller en förmåga till 
Konstruktivt meningsskapande.  
 
5.3 Relaterande och resonerande skapar varandras förutsättningar 
Det Triadiska relaterandet är alltså förmågan att kunna förhålla sig till Existensen i termer av 
”antingen eller” och ”både och”: man kan placera sig antingen över eller under den, och man 
kan placera sig både över och under den – ”mellan” den – i den - vilket i princip gör hela 
hierarkiseringstänkandet irrelevant för meningsskapandet. En individ som kan frigöra sig från 
behovet av att över- eller underordna sig Existensen och lösa upp sitt relaterandes hierarkier, 
är på god väg att göra det samma med Organisationens Hierarkier och alltså göra dem mer 
                                                
111 Detta redan paradoxala samband kompliceras ytterligare av dess vändbarhet (Polarisation). Jagets 
Självhävdelse och Migets Konformitet är ambivalenta, vilket betyder att båda, genom det intima samarbete som 
hela tiden pågår med motstående Medvetenhetskomponent, har möjlighet att vändas i sin motsats – Miget kan 
alltså under vissa omständigheter även vara Självhävdande och Jaget Konformt. Denna process fortgår i SF3 och 
(främst) SF4 (Migets Tidsliga Kompression och Rumsliga Expansion). Det senare (SF4) benämns i 
Meningscirkeln ”Andra i Rummet för Mig”, men kan alltid slå om i sin egen motpol: ”Mig i Rummet för 
Andra”. Detta betyder att Migets Motivation kan anta fyra olika riktningar i förhållande till omgivningen 
(Andra) beroende på vilken pol som är aktiv – Andra ”med Mig” / ”mot Mig”, respektive ”Mig med” / ”Mig 
mot” Andra (både Konformitet och Självhädelse ryms alltså inom varje pol). Motsvarande Polarisering kan ske i 
SF3, där Migets konflikter med Jaget alltså kan benämnas ”Jag mot Mig” och ”Mig mot Jag” (3.5.3-4), vilket 
alltså i sin tur innebär en negativ självreferens (1.3.1) – en intrapsykisk paradox, eller dubbelbindning (4.3.2). 
Detta kan leda till en s.k. ”overklighetskänsla” där man t.ex. ”hör sig själv säga”, eller ”ser sig själv göra” saker 
”utifrån”. 
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Dynamiska och Djupa (3.3.3), vilket i sin tur skapar förutsättningar för ett allt mer nyanserat 
meningsskapande även inom ramen för Avgränsad mening – alltså ett sätt för Avgränsad och 
Autentisk mening att närma sig varann. Detta skapar en länk mellan relaterande (meningsfullt 
beteende) och resonerande som är mycket viktig i det att den knyter samman Egocirkeln och 
Meningscirkeln med Agenscirkeln och Meningsnivåerna till en samlad helhet. En individ som 
i sitt beteende kan förhålla sig Triadiskt till sin omgivning (relaterande) kan även förhålla sig 
Konstruktivt till sitt meningsskapande (resonerande). Såtillvida ”ger” dessa två förhållnings-
sätt varandra på samma sätt som Tiden ”ger” Rummet och tvärtom. I samma utsträckning som 
individen kan placera sig själv ”antingen eller” och ”både och” i termer av över- och 
underordning i relation till Andra och till Existensen i stort, kan hon göra det gentemot 
begreppsparet sant och falskt. Ju bättre hon lär sig att relatera Triadiskt desto lättare har hon 
att hantera Konstruktivt, d.v.s. Trialektiskt, meningsskapande. Och även den det ”motsatta” 
gäller: i den grad som individen kan hantera och stanna i den ambivalens som det den 
Konstruktiva Meningsnivån alltid innebär kan hon även förhålla sig Triadiskt till sina 
medmänniskor Existensen.112  
 

Alltså: meningsskapandet ger beteendet och beteendet ger meningsskapandet. 
 
Jag tror att det var Platon som först myntade begreppet dialektik, och detta gjorde han med 
utgångspunkt i samtalet mellan två personer – i dialogen – men därmed också i det bipolära 
ställandet av en motsats mot en annan - det sanna mot det falska – filosofin mot retoriken. 
Men lika lite som livet är en dialog - en Dyadisk kamp mellan mig och världen där jag alltid 
måste vara i över- eller underläge - så är mening detsamma som att med absolut säkerhet 
kunna särskilja det sanna från det osanna. Jag hoppas att jag här har kunnat bibringa läsaren 
en upplevelse av mening som inte är helt avhängig huruvida innehållet i denna uppsats 
ovedersägligen kan beläggas eller vederläggas. Det har aldrig varit min intention att predika 
en otvetydig sanning, bara att vidga vad som kan upplevas som meningsfullt en aning. Detta 
genom att nyansera det psykologiska språket med en begreppsapparat som förhoppningsvis 
anhängare av alla befintliga ”skolor” i någon mån kan acceptera och berikas av. 

                                                
112 Märk väl att jag inte försöker göra gällande att denna process någonsin når sitt ”mål” – det finns ingen sista 
utvecklingsfas där alla meningsskapandets problem löses upp. Så fort individen utvecklat sitt meningsskapande 
till en viss nivå finner hon nya utmaningar i Existensen som ställer oförutsägbara krav på hennes förmåga till 
relaterande och resonerande. Jag har tyvärr tvingats att utelämna åtskilligt för att kunna pressa in denna 
begreppsapparat i det något begränsade uppsatsformatet. Bland det som förbigåtts finns bl.a. en utvecklings-
psykologisk modell och fyra hierarkiserande ”Tävlingsformer” (som beskriver de olika typer av konflikter 
individen kan hamna i då mötet med Existensen inte låter sig hanteras inom Kontrollens Avgränsningar – 
Tävlingsformerna är formaliserade Kontrollbeteenden med hierarkisering som mål). Tillsammans bildar de en 
hypotes om hur beteende och meningsskapande, i samverkan och polemik med omgivningen, leder till s.k. 
Dimensionsskiften. På varje ny Dimension (utvecklingsnivå) utökas individens förmåga att upprätthålla Kontroll 
(och därmed våga ge de andra drifterna större spelrum) - men detta bara angående det individen redan har 
erfarenhet av! Den nya Dimension meningsskapandet givits gör snart att det redan kända kan Kontrolleras och 
förutses med en sådan lätthet att tillvaron upplevs som allt mer frånvarande, vilket gör att individen ständigt 
tvingas finna nya sätt att komma i kontakt med Existensen (upptill detta kommer de utmaningar som själva det 
fysiska åldrandet skapar!). 



 78 

Referenser 
Allwood, C.M, Erikson, M.G. (1999). Vetenskapsteori för psykologi och andra samhälls-
vetenskaper. Lund: Studentlitteratur. 
Aronson, E. (1999). The social animal. New York: Worth publishers. 
Asplund, J. (Red.) (1967). Sociologiska teorier – Studier i sociologins historia. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell 
Asplund, J. (1970). Om undran inför samhället. Lund: Argos. 
Asplund, J. (2000). Det sociala livets elementära former. Göteborg: Korpen. 
Asplund, J. (2002). Genom huvudet – Problemlösningens socialpsykologi. Göteborg: Korpen. 
Bateson, G. (1989). Steps to an ecology of mind. New York: Ballantine Books. 
Bleicher, J. (1980). Contemporary hermeneutics – hermeneutics as method, philosophy and 
critique. London: Routledge & Kegan Paul. 
Bouman, J.C. (1968). The figure-ground phenomenon in experimental and phenomenological 
psychology. Stockholm: Stockholms universitet. 
Bowlby, J. (2005). The making and breaking of affektional bonds. New York: Routledge. 
Buber, M. (1985). Jag och du. Stockholm: Petra Bokförlag. 
Christie, N, Bruun, K. (1985) Den goda fienden – narkotikapolitik i norden. Kristianstad: 
Rabén och Sjögren. 
Csikszentmihalyi, M. (2000) Flow – Den optimala upplevelsens psykologi. Stockholm: Natur 
och Kultur. 
Cuff, E.C., Sharrock, W.W., Francis, D.W. (2001) Perspectives i sociology. London: 
Routledge. 
Cullberg, J. (1992). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 
Dummet, M. (1995). Metafysik och mening. Stockholm: Thales. 
Edelfeldt, I. (2006). Finns det liv på mars? Stockholm: Månpocket. 
Erikson, E.H. (1977). Ungdomens identitetskriser. Stockholm: Natur och Kultur. 
Fahnér, S. (1989). Psykoanalytiskt lexikon. Oslo: Norstedts. 
Fisher, S. (1973). Body consciousness. New Jersey: Prentice-Hall 
Freud, S. (2002). Drömtydning. Stockholm: Natur och Kultur. 
Freud, S. (2006). Vardagslivets psykopatologi. Stockholm: Natur och Kultur. 
Fromm, E. (1993). Flykten från friheten. Stockholm: Natur och Kultur. 
Fromm, E. (2003). Att ha eller att vara? Stockholm: Natur och Kultur. 
Hergenhahn, B.R., Olson, M.O. (1999). An introduction to theories of personality. New 
Jersey: Prentice-Hall. 
Horton, D.L., Turnage, T.W. (1976). Human learning. New Jersey: Prentice-Hall. 
Klein, M. (2000). Kärlek, skuld och gottgörelse. Stockholm: Natur och Kultur. 
Laing, R.D. (1972). Det kluvna jaget. Stockholm: Bonniers. 
Lowen, A. (1977). Förräderiet mot kroppen. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
Lübke, P. (Red.) (1993). Filosofilexikonet. Stockholm: Forum. 
Marty, P., Fain, M. (1955). La motricité dans la relation d’Objet. Rev franc psychoanal, 19. 
McBurney, D.H., Collings, V.B. (1977) Introduction to sensation / perception. New Jersey: 
Prentice-Hall 
Mead, G.H. (1995). Medvetandet jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. 
Lund: Argos. 
Mörch, M.M., Rosenberg, N.K., Elsass, P. (1997). Kognitiva behandlingsformer. Stockholm: 
Natur och Kultur. 
Nilsonne, Å. (2004). Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro. Stockholm: 
Natur och Kultur. 
Passer, M.W., Smith, R.E. (2001). Psychology – frontiers and applications. New York: 
McGraw-Hill. 



 79 

Rosing, H. (1982). Medvetandets filosofi. Angered: Akademilitteratur. 
Sartre, J.P. (1992). Varat och intet. Göteborg: Bokförlaget Korpen. 
Szasz, T.S. (1973) The manufacture of madness. Bungay: Paladin. 
Von Wright, G.H. (1971). Logik, filosofi och språk. Lund: Aldus. 
Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J., Jackson D.D. (1967). Pragmatics of human 
communication. New York: Norton & Company. 
Watzlawick, P.,Weakland, J., Fisch, R. (2001) Förändring – att ställa och lösa problem. 
Stockholm: Natur och Kultur.  
Wiener, N. (1964). Materia, maskiner, människor. Stockholm: Rabén och Sjögren. 
Wilden, A. (1990). Kommunikationens strategi. Göteborg: Bokförlaget Korpen. 
Wilson, C. (1974). Nya frågeställningar inom psykologin – Maslow och den post-freudianska 
revolutionen. Lund: Bo Cavefors Bokförlag. 
Winnicott, D.W. (2003). Lek och verklighet. Stockholm: Natur och Kultur. 
Winnicott, D.W. (2004). Den skapande impulsen. Stockholm: Natur och Kultur. 
Wittgenstein, L. (1982). Tractatus Logico-Philosophicus. Helsingborg: Doxa. 
Wittgenstein, L. (1998). Filosofiska undersökningar. Stockholm: Thales. 
Yalom, I.D. (1980). Existential psychotherapy. New York: BasicBooks. 


