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Summary The aim of this thesis is to find out whether Ludwig Wittgenstein’s Tractatus 
Logico-Philosophicus can be equated with a conceptual system or 
”Begriffsschrift”, and what the function of such a representative system would 
be. How can solipsism, idealism and realism be understood given that 
interpretation?  

Wittgenstein’s early philosophical inquiry revolved around the same problem 
with which Gottlob Frege and Bertrand Russell had dealt with. But according to 
Georg Henrik von Wright, Wittgenstein forcefully questioned their idea that 
logic can constitute a general foundation and Wittgenstein was particularly 
against the idea that mathematics requires a foundation of logic. The thesis 
discusses how this can be deduced from a close reading of Russell’s introduction 
to the Tractatus. The results from this reading coupled with a review of the 
concepts of solipsism and subject give a divergent interpretation on what is 
complex and what can only be shown.  

The study indicates that what solipsism disclose is that a variable that consists of 
”I”, referred to a subject, cannot be equated with a variable ”x” because ”I” 
include an unwanted function which gives rise to a nonsensical generality. 
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1	  

Prolog	  

I Notebooks beskriver Wittgenstein vad som kan ses som en egen utvecklingsresa, från 

idealism till solipsism, vilket leder fram till realism: 

This is the way I have travelled: Idealism singles men out from the world as unique, solipsism 
singles me alone out, and at last I see that I belong with the rest of the world, and so on the one 
side nothing is left over, and on the other side, as unique, the world. In this way idealism leads to 
realism if it is strictly thought out.1 

Genom idealismen formar vi en ideal bild av hur något är men hur väl denna bild 

överensstämmer med verkligheten kanske vi aldrig kan få svar på. Det går att tolka det som 

att Wittgensteins registrerade väg slår fast själva grundtesen för ett idealistiskt 

förhållningssätt, där solipsism framstår som en nyckel till världen och verkligheten, och 

jagets, det vill säga självmedvetandets resa är vad som öppnar det reella för det ideella, 

världen för jaget.  

Idealism kan ses från två håll, antingen som en immanent mänsklig tankevärld som i 

egentlig grundläggande mening inte kan ha med verkligheten att göra eller som en belysning 

av ”problemet” med mänsklig förståelse, hur allt som vi förnimmer och uppfattar skapar 

insikt och kunskap utifrån ett eget medvetande, vilket i praktiken medför att människans 

subjekt är som en lins eller ett filter genom vilket världen visas. Denna lins kan aldrig 

extraheras eftersom den är själva medvetandets förutsättning. Ett idealistiskt förhållningssätt 

får därför till följd att förnimmande, tänkande och förståelse inte kan jämställas med vad som 

är ovedersägliga fakta. Språk, abstrakta föreställningar och begreppssystem är vad som istället 

kan förmedla överensstämmande representationer av verkligheten. Wittgenstein framställer 

det som om det är solipsism som kan utveckla realism ur idealism. Tesen är uppställd på ett 

sätt som framlägger solipsism närmast som ett förklarande mellanled som sätter den unika 

ideala positionen i en process som leder till den unika världsliga positionen. 

                                                
1. Ludwig Wittgenstein, Notebooks, 1914-1916 Ludwig Wittgenstein, red. och övers. G.E.M. Anscombe (Oxford: 
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Inledning	  

Den allmänna grammatikboken upplyser om vad som kan tyckas självklart: ”Vi har i det 

föregående påpekat att varje vetenskap behöver ett begreppssystem för att beskriva den aspekt 

av ’verkligheten’ som den är intresserad av.”.2 Det kan förklaras som att varje vetenskap har 

de begrepp och det språk som krävs för att röra sig inom sig själv. Liksom något som ska 

klargöras inom ett visst vetenskapligt område på ett eller annat sätt har att förhålla sig till 

antagna överenskommelser om de specifika begrepp som används inom just det området. Det 

betyder också att området, det fält som just den vetenskapen hanterar är en avgränsad del, 

eller en aspekt av något. Logik, filosofi och matematik har sina övergripande 

begreppsstrukturer, vilka inom sig också kan delas upp i mindre, specificerade delsystem som 

definierar vad som kan rymmas inom något särskilt. Även en människa skulle kunna ses som 

en sådan särskild enhet, ett begreppssystem som med ett eget språk rör sig både inom sig och 

utom sig. Inom den västerländska filosofin har René Descartes lagt ett slags axiomatisk grund 

för en liknande föreställning med sin idé om människan som ett tänkande ting. De tre orden 

cogito ergo sum, jag tänker, alltså finns jag till, har lett fram till föreställningen om ett subjekt 

som förhåller sig såsom en inre helhet till något objektivt yttre.  

Ludwig Wittgensteins skrift Logisch-Philosophische Abhandlung ges ut på tyska 1921. Ett 

år senare översätts den till engelska och publiceras då som Tractatus Logico-Philosophicus 

med både tysk och engelsk text och en introduktion av Bertrand Russell. Tractatus inleds med 

ett motto som kommer från ett citat av Ferdinand Kürnberger:  

... och allt vad man vet, och inte bara hört brusa och sorla, kan sägas med tre ord.3 

Vilka tre ord som behandlar vad man vet kan självklart diskuteras men i en västerländsk 

filosofisk kontext är det svårt att inte tänka på Descartes grundläggande tes, cogito ergo sum. 

Det egna jaget blir därmed vad som kan tänkas vara säkerställt för vidare reflektion och 

kanske vill Wittgenstein redan här peka i en viss riktning.  

Den tyska idealismens fader Immanuel Kant, godtog inte det cartesianska subjektets 

självklara grund, istället menade han att subjektet har vissa grundförutsättningar som 

möjliggör kunskap och förnuft. Kant skriver att ”[f]örståndet kan ingenting åskåda och sinnet 

ingenting tänka”,4  istället är de varandras förutsättningar. Genom att rummets rena form och 

tidens formella betingelse finns hos subjektet a priori, kan förståelse utvecklas diskursivt 
                                                
2. Magnus Ljung och Sölve Ohlander, Allmän grammatik (Malmö: Gleerups förlag, 1982), 33. 
3. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, övers. Sten Andersson (Stockholm: Norstedts, 2014), 

22. 
4. Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet (1781), övers. Jeanette Emt, (Stockholm: Thales, 2013), 156. 
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genom empiriska åskådningar. Kants subjekt kan på så sätt ses som ett inbegripet ramverk, 

vad som förmår strukturera världen och forma en föreställning om den. Men tankens 

föreställda fenomen (tinget-för-mig) är inte detsamma som verklighetens objekt, nuomenon 

(tinget-i-sig) och människans systematiserande anlag kan i Kants filosofiska system framstå 

som varande det enda som kan skapa överensstämmelse med världen utanför. Bertrand 

Russell uttrycker det som att tinget-i-sig var ett besvärligt element hos Kant som hans 

närmaste efterföljare övergav, vilket fick till följd att den tyska filosofin utvecklades i en 

absolut riktning som kan liknas vid solipsism.5  

I flera av Tractatus satser refererar Wittgenstein till vad som kan liknas vid solipsism och 

nämner det också bokstavligen på ett par ställen: ”[g]ränserna för mitt språk innebär 

gränserna för min värld” (5.6), ”[v]ad solipsismen menar är nämligen helt riktigt” (5.62), 

”[j]ag är min värld. (Mikrokosmos)” (5.63). Att Wittgenstein använder sig av begreppet 

solipsism är inget dolt faktum men frågan är av vilken anledning han gör det. 

I förordet till Tractatus skriver Wittgenstein om hur hans bok kanske bara förstås av den 

som redan tänkt vad han beskriver, att boken behandlar filosofins problem som har att göra 

med att språkets logik missuppfattas och att det finns en gräns:  

Boken vill alltså dra upp en gräns för tänkandet, eller rättare sagt: inte för tänkandet utan för 
tankarnas uttryck. Att dra upp en gräns för tänkandet skulle nämligen kräva att vi kunde tänka på 
båda sidorna av gränsen (vi skulle därmed behöva tänka det som inte låter sig tänkas).  

Gränsen kommer alltså endast att kunna dras i språket, och det som ligger bortom denna gräns 
är helt enkelt nonsens.6 

Wittgenstein verkar alltså mena att vi kan uttrycka oss fram till en viss gräns och det som 

befinner sig bortom denna gräns är nonsens. I den näst sista satsen skriver Wittgenstein 

däremot att den som förstår vad han klargjort genom de satser som han lagt fram kommer att 

inse att de är nonsens.  

6.54  Mina satser är klargörande på det sättet att den som förstår mig till slut inser att de är 
nonsens, när han väl tagit sig igenom dem, klättrat över dem och lämnat dem bakom sig. 
(Han måste så att säga kasta bort stegen efter att ha klättrat upp på den.) 
Han måste överskrida dessa satser. Då ser han världen riktigt.  

I den näst sista satsen sker alltså en plötslig omvändning i och med att det som behandlats 

fram till denna sats nu kan anses vara nonsens. Det är som om Wittgenstein först visar oss 

något från ena hållet och därefter för att åskådliggöra en gräns, placerar oss på utsidan av det 

uppvisade som då framstår i ny dager. Möjligen kan det kopplas till vad Wittgenstein kallar 
                                                
5. Bertrand Russell, The History of Western Philosophy (New York: A Touchstone Book, 1972), 718. 
6. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 23. 
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för komplex. I Tractatus finns en illustration av hur en komplex figur kan se ut i form av en 

kub. Det går att se en sådan figur på två olika sätt, ”vi ser verkligen två skilda fakta” (5.5423). 

Begreppet kan Wittgenstein ha hämtat från matematiken där ett komplext tal har en reell del 

och en imaginär. Eller från den betydelse som Ernst Mach lägger i vad som är komplext: hur 

ett jag skapar helheter tillsammans med de materiella tingen.7 

I ”Throwing away the ladder” skriver Cora Diamond att sats 6.54 visar att Wittgenstein 

vill att hans föregående satser ska förstås som nonsens.8 Marie McGinn förklarar att den nya 

resoluta tolkning som Diamond och även James Conant företräder, gör gällande att satser, 

”combinations of signs”, som inte kan uttrycka någon mening inte kan vara annat än nonsens. 

Istället har Wittgensteins satser ett terapeutiskt syfte.9 Den resoluta läsningen kan ses som 

rimlig i anslutning till de sista satserna men det är inte lika självklart varför Wittgenstein lagt 

så mycket möda på att skriva nonsens dessförinnan. Inom en mer traditionell tolkning är det 

däremot ofta de sista satserna som får en bristfällig förklaring; att vi kan göra oss av med 

stegen när vi tagit del av och införlivat något med vår egen förståelse kan framstå som klart 

men varför vi ska förstå Wittgensteins föregående satser som nonsens får sällan någon 

följdriktig utläggning.  

Tractatus har inom sig en motstridighet genom att Wittgenstein skriver att vissa saker inte 

går att uttrycka utan visar sig. Vad solipsismen menar låter sig inte sägas, ”[a]tt världen är 

min värld visar sig i att gränserna för språket [...] innebär gränserna för min värld” (5.62), 

logiken visar sig genom tautologier och matematiken genom ekvationer (6.22). Von Wright 

skriver att vad som är externt kan vi tala om medan det som är internt inte kan uttalas i 

signifikanta satser men det kan alltjämt visa sig genom språket.10  

 

	  

	  

	  

	  

	  
                                                
7. Georg Henrik von Wright, Logik, filosofi och språk – Strömningar och gestalter i modern filosofi (Nora: 

Bokförlaget Nya Doxa, 1965), 145. 
8. Cora Diamond, ”Throwing Away the Ladder”, Philosophy, Vol. 63, No. 243 (January 1988) 7 f. 
9. Marie McGinn, Elucidating the Tractatus – Wittgenstein’s Early Philosophy of Logic & Language (Oxford: 

Clarendon Press, 2006), 5.   
10. Wright, von, ”Modal Logic and the Tractatus”, Wittgenstein, 186. 
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Uppsatsens	  frågeställning	  

I en minnesbok av Georg Henrik von Wright tillägnad Wittgenstein finns en kort 

levnadsbeskrivning där följande ord kan läsas: 

Wittgenstein’s earliest philosophical investigations were in the realm of the problems with which 
Frege and Russell had dealt. Concepts such as ’propositional function’, ’variable’, ’generality’, 
and ’identity’ occupied his thoughts.11 

De problem som Russell brottades med, liksom Gottlob Frege, var de ovälkomna 

självmotsägelser, eller paradoxer, som uppkom när matematiska principer skulle överföras till 

och användas för en logisk, filosofisk grundläggning: ”the paradox arises within naïve set 

theory by considering the set of all sets that are not members of themselves. Such a set 

appears to be a member of itself if and only if it is not a member of itself.”.12 Von Wright 

beskriver det som att: ”Frege och Russell ville ordna logikens lagar enligt Euklides mönster i 

geometrin, till en byggnad av grundsatser (axiom) och följdsatser (teorem).”.13 Matematiken, 

logiken och språket flätas samman hårt av Frege och Russell i deras ambition att komma fram 

till en allmän grundläggning genom logiken, och de anser att även matematiken kan förklaras 

logiskt genom användandet av klasser, sets.14 Wittgenstein var starkt kritisk till Frege och 

Russells ansträngningar, von Wright skriver att för Wittgenstein var setteorin en cancer som 

inte bara snedvridit matematiken utan rotat sig djupt i vår kultur.15 Denna kritik utgör ett 

grundantagande ur vilket uppsatsens frågeställning uppkommit. 

Wittgensteins satser är formulerade på ett sådant sätt att den första satsen i en 

nummerserie kan ses som ett grundantagande och efterföljande satser utvecklar vad som 

kommer av det. Wittgenstein framhåller att ”[o]m en sats följer ur en annan, så säger den 

senare mer än den förra, och den förra mindre än den senare” (5.14).16 Satserna går från att 

vara öppna och generella till att bli mer specificerade, från den första satsens obegränsade 

omfång ”[v]ärlden är allt som är fallet” (1), till en fullständig begränsning i den sista satsen 

”[o]m det man inte kan tala måste man tiga” (7). Allt hänger samman liksom ett system.  

Kan Tractatus visa på ett begreppssystem som Wittgenstein kallar för min värld? På vilket 

sätt kan detta begreppssystem i sådant fall uppfattas som nonsens när det väl är klargjort? 

                                                
11. Georg Henrik von Wright, ”A Biographical Sketch”, Wittgenstein (Oxford: Basil Blackwell, 1982) 20. 
12. Andrew David Irvine och Harry Deutsch, ”Russell's Paradox”, https://plato.stanford.edu/entries/russell-

paradox/, hämtad: 2017-01-22. 
13. Wright, von, Logik, filosofi och språk, 67. 
14. Ibid, 66. 
15. Georg Henrik von Wright, ”Wittgenstein in Relation to his Times”, Wittgenstein (Oxford: Basil Blackwell, 1982) 

208.  
16. Se även Wittgensteins fotnot, Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 25. 
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Metod	  och	  disposition	  

Uppsatsen är förutom slutdiskussion och litteraturförteckning uppdelad i fyra huvudsakliga 

avsnitt och inleds av en kort prolog. Prologen ringar övergripande in undersökningens ämne. 

Inledningen lägger därefter ut en schematisk bakgrund, frågeställning samt uppsatsens 

formalia. Därefter kommer undersökningens tre huvudrubriker.  

Kapitlet ”Solipsism och subjekt” börjar med en kort redogörelse av begreppet solipsism 

och vad Wittgenstein sagt om subjektet. Därefter redogör jag för en diskussion mellan John 

W. Cook och Rom Harré om Wittgensteins subjektsuppfattning. Genom ett citat av Georg 

Christoph Lichtenberg som nämns i Cooks artikel och som både Wittgenstein och Russell 

också refererat till kommer undersökningen in på hur en motsättande uppfattning kan skönjas 

dem emellan om hur Alexius Meinongs objektsteori kan tolkas. Det efterföljande kapitlet ”Ett 

fullständigt ofullständigt perspektiv” bygger på en närläsning och genomgång av den 

introduktion som Russell skrev för den engelska översättningen av Tractatus. Syftet med 

denna rubrik är att genom en analys försöka komma fram till på vilket sätt Russells text bryter 

emot Wittgensteins teorier. I det sista kapitlet ”Systemets funktion” refererar jag till några 

rader av Georg Henrik von Wright som kan kopplas till ett slags systematik och vad Marie 

McGinn skriver om hur språk ingår i ett representerande system.  

Som framgått benämns Tractatus Logico-Philosophicus förkortat Tractatus i uppsatsen 

och referenser till enskilda satser i Tractatus noteras med sitt nummer inom parentes. I de fall 

där inget annat noteras används den svenska översättningen av Sten Andersson.17  

 

Forskningsöversikt	  

Georg Henrik von Wright utsågs, tillsammans med Elizabeth Anscombe och Rush Rhees, till 

exekutor för Wittgensteins litterära kvarlåtenskap, hans Nachlass.18 På så sätt lade von Wright 

en stor del av sitt yrkesverksamma liv på att hantera och iordningställa Wittgensteins texter 

men han klargjorde samtidigt att han inte kunde göra något anspråk på att kunna förklara dem 

substantiellt.19 Det är en ödmjuk hållning som snarast visar på von Wrights vilja att inte 

försöka förklara vad han fann oklart, det han däremot fann klart är tydligt tecknat. Vad von 

Wright skrivit om Wittgenstein framstår som sakligt och obundet och har varit till stor hjälp i 

undersökningen.  

                                                
17. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. 
18. Georg Henrik von Wright, Wittgenstein (Oxford: Basil Blackwell, 1982), 4. 
19. Von Wright, Wittgenstein, 11. 
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Moritz Schlick, professor i naturfilosofi vid universitetet i Wien, var en av dem som tidigt 

intresserade sig för Tractatus. Schlick bildade den så kallade Wienkretsen inom vilken den 

logiska positivismen växte fram. Här fick Tractatus direkt efter sin publicering ett starkt 

genomslag.20 Men inom den logiska positivismen kunde, enligt von Wright, inte den 

distinktion som Wittgenstein gör mellan vad som går att säga och vad som visar sig tas på 

fullt allvar. Därför var det inte Tractatus sui generis som stod i förgrunden utan ett stort fokus 

lades istället på externa formaliteter. Inte förrän under sent 50-tal började Tractatus att 

studeras för sin egen skull och först i och med det kunde även frågor som står i ett internt 

förhållande till en förståelse läsas in i verket. Två viktiga uttolkare var, enligt von Wright, 

Elizabeth Anscombe och Erik Stenius. Bildteorin, hur objekt och ting, Gegenstände, kan 

förklaras liksom vilken roll föreställningar kan spela för olika uppfattningar ingick nu i de 

tolkningar som ställdes i polemik mot den extensionella uppfattning som företräddes av 

representanter för en logisk positivism.21  

Under ett antal år sjönk intresset för Tractatus medan Wittgensteins sena teorier snarare 

stod i förgrunden. På senare tid har dock intresset för Tractatus fått ett uppsving. Michael 

Potter och Peter Sullivan menar att en viktig anledning till det är att den nya tolkning som 

växte fram under slutet av 1980-talet, företrädd av bland andra Cora Diamond och James 

Conant, skapade kontrovers. I takt med att argumenten i de olika lägren behövde skärpas 

lades allt mer fokus på att studera själva primärkällan. Det har också fått till följd att många 

nya uttolkare och läsningar av verket vuxit fram.22  

Marie McGinn skriver i ett förord till sin bok Elucidating the Tractatus om hur frustrerad 

hon känt sig när hon undervisat filosofiklasser om den tidiga Wittgenstein och inte kunnat 

förklara, utifrån de traditionella Wittgensteinuttolkarna, varför vi inte kan uttala oss om vissa 

saker eftersom de bara kan visa sig. Därför beskriver hon det som att det var förlösande när 

den nya tolkningen framfördes. Vad de nya Wittgenstein-uttolkarna visar på, enligt McGinn 

är att det inte kan finnas något perspektiv utanför språket varifrån vi kan förklara hur världen 

representeras, en sådan tanke måste betraktas som en illusion. Men McGinn ifrågasätter om 

Wittgenstein själv menade att hans satser skulle förstås som nonsens. McGinns tolkning är 

enligt henne själv, en medelväg med en antimetafysisk hållning.23     

                                                
20. Thomas Oberdan, ”Moritz Schlick”, https://plato.stanford.edu/entries/schlick/, hämtad: 2017-02-19. 
21. Wright, von, ”Modal Logic and the Tractatus”, Wittgenstein, 185 f. 
22. Peter Sullivan och Michael Potter red., Wittgenstein’s Tractatus – History & Interpretation (Oxford: Oxford 

University Press, 2014), 1 f. 
23. McGinn, Elucidating the Tractatus, ix f. 
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Solipsism	  och	  subjekt	  

Ordet solipsism kommer av latinets solus ipse som betyder ensamt själv. Det tyder på ett 

immanent förhållningssätt till omvärlden, där den egna upplevelsen är vad som existerar 

liksom för sig, i en egen värld. Men medan vad solipsismen menar är helt riktigt (5.62), 

beskriver Wittgenstein subjektet i avvisande ordalag: ”Själen – subjektet osv. – såsom den 

uppfattas inom dagens ytliga psykologi, är en chimär.” (5.5421); ”Det tänkande, föreställande 

subjektet finns inte [...] det är enbart om subjektet självt det inte skulle kunna talas i denna 

bok.” (5.631); ”Subjektet hör inte till världen, utan det är en gräns för världen.” (5.632). Det 

framstår som att Wittgenstein vill undvika att tala om något subjekt, begreppet tycks peka fel.   

5.633  Var i världen går det att lägga märke till ett metafysiskt subjekt? 
Du säger att här förhåller det sig precis som med ögat och synfältet. Men ögat kan du 

sannerligen inte se.  
Och i synfältet finns det ingenting som låter dig dra slutsatsen att det blir sett av ett 

öga. 

Precis som vi inte kan se något öga i vårt eget synfält, kan vi inte se något metafysiskt subjekt 

i världen. Det finns inte något i synfältet, som kan visa på att det som blir sett kan ses just av 

ett öga. På samma sätt förhåller det sig med ett subjekt, vad i världen talar om för oss att vi 

uppfattar världen genom det vi uppfattar? Istället för att höra till världen utgör subjektet en 

gräns för den. Men var gränsen går är inte tydligt. Inifrån min värld syns ingen gräns alls 

eftersom världen flyter ihop med min kropp, mina upplevelser och erfarenheter. Från utsidan 

kan någon uppfatta min kropp som en gräns men det är inte utifrån en kropp som vi kan finna 

gränsen för ett metafysiskt subjekt. En sådan gräns återfinns bara genom språket eftersom: 

”Gränserna för mitt språk innebär gränserna för min värld.” (5.6).   

 

En	  subjektiv	  akt,	  dess	  innehåll	  och	  objekt	  

Det finns ett intressant meningsutbyte mellan John W. Cook och Rom Harré som handlar om 

Wittgensteins subjektsuppfattning i förhållande till en cartesiansk dualism, en själ eller ett 

”jag” kopplat till en kropp. Harré beskriver det dock inte så kategoriskt utan hans intresse är 

att tydliggöra hur Wittgenstein uppfattar vad en ”person” är och han förklarar det som att 

Wittgenstein ser på människor som levande kroppar, animated bodies.24 I någon mån pekar 

både Cook och Harré åt samma håll, Wittgensteins subjektbeskrivning är undflyende men 

Cook och Harré har helt olika uppfattningar om Wittgensteins motiv för sin hållning. Medan 

                                                
24. Rom Harré, ”The Complexity of Wittgenstein’s Methods”, Philosophy 83 (2008), 255. 
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Cook framhåller att hans åskådning redogör för ett grundtema som går genom hela 

Wittgensteins filosofi, koncentrerar Harré sin utläggning till den senare Wittgenstein. Nedan 

följer en kort redogörelse av deras ordväxling. 

Cook skriver att när Wittgenstein använder sig av första person pronomen i meningar som 

”jag tänker” eller ”jag är trött” så är det inte för att referera till något specifikt som i meningen 

”jag är närmare två meter lång”. Vad det istället visar på är att Wittgenstein har en idé om 

neutral monism,25 som Ernst Mach inspirerat till. Enligt Cook vidareutvecklar Mach den 

neutrala monism som David Hume initierat, genom att helt avskaffa egot. Det innebär att vad 

som tidigare har knutits till ett visst medvetande, nu inte kan anses höra till någonting.26 Cook 

lägger fram flera citat av Wittgenstein där han i föreläsningar, noterade samtal och 

anteckningar fördömer begreppet subjekt. Ett av de citat som Cook refererar till i sin artikel 

och som Wittgenstein använt sig av är hämtat från Georg Christoph Lichtenberg, en tidig 

kritiker till det cartesianska subjektet: ”instead of saying ’I think’, we could say, ’It thinks’, 

like ’it is raining’ ”.27 Cook förklarar att vad Wittgenstein vill visa är att när någon använder 

ordet, ”jag”, alltså första person pronomen, i en mening som beskriver ett tänkande eller en 

känsla så finns det ingen referens för ett sådant uttryck.28 Wittgenstein varnar därför, enligt 

Cook, för den här typen av uttalanden eftersom de får oss att tänka att ”jag” står för något som 

om det hade en refererande funktion. Men det finns inget själv eller subjekt att peka mot hos 

Wittgenstein.29 Därmed, menar Cook, att Wittgenstein utan att själv inse det, står kvar med en 

cartesiansk kropp som måste rymma allt det som ett subjektivt medvetande omfattar: ”In fact, 

it seems never to have occurred to him [Wittgenstein] that the idea of Cartesian bodies is just 

as problematic as the idea of Cartesian minds.”.30 Cook beskriver vilka konsekvenser det här 

får för Wittgenstein, att han ser människor som objekt och att vår attityd gentemot andra bör 

vara som om de är levande föremål, liksom Pinocchio-dockor.31 Men när Wittgenstein skriver 

att det bästa sättet att undvika felaktiga antaganden om människor är att närma sig dem som 

om de inte har något nervsystem, så behöver det inte betyda, såsom Cook antyder, att de är 

trädockor som saknar hjärna, istället kan det vara ett sätt att föreskriva ett förhållningssätt 

                                                
25. För ytterligare information om neutral monism, se Leopold Stubenberg, 

https://plato.stanford.edu/entries/neutral-monism/ hämtad: 2017-01-08. 
26. John W. Cook, ”Locating Wittgenstein”, Philosophy Vol.85 (April 2010), 275.  
27. Cook refererar till Lichtenberg i sin text och citatet ovan är hämtat från Cooks artikel, för mer information om 

Lichtenbergs text se Georg Christoph Lichtenbergs, Philosophical Writings, red. och övers. av Steven Tester 
(New York: State University of New York Press, 2012) 193; Ibid, 276. 

28. Ibid, 277. 
29. Ibid, 282. 
30. Ibid, 283. 
31. Ibid, 285 f. 
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som kan förhindra en förutfattad mening.32 På samma sätt kan de citat som Cook refererar till 

där Wittgenstein jämför kroppar med objekt förklaras.33 Att beskriva en kropp som ett objekt 

behöver inte betyda att någon ser andra människor som objekt utan det kan vara ett neutralt 

sätt att beteckna något språkligt.  

Harré skriver att Wittgenstein förkastar både Descartes själ och kropp såsom en strikt 

dikotomi, istället utgår människor från att det finns ett spektrum av olika materiella former 

när de registrerar sin omgivning, därmed kan de med lätthet skilja mellan allt från stenar till 

människor. Det är inom grammatiken som otydlighet skapas mellan vad som är materiellt och 

immateriellt.34 Harré menar att Wittgenstein pekar på att det finns en skillnad mellan hur 

satser som innehåller första person och tredje person pronomen uppfattas. Uttalanden som 

uttrycker känslor om första person framstår som expressiva medan motsvarande utsagor om 

tredje person verkar beskrivande. I och med att personliga bekännelser om kroppsliga 

upplevelser uttrycker hur något är kräver de inte någon vidare förklaring medan ett 

beskrivande uttryck kan ifrågasättas.35 Harré förklarar vidare att Wittgensteins ord för ”jag” 

inte betecknar en person men det betyder inte att det inte refererar till något, istället är det ett 

indexikalt uttryck som kan beskriva vem som uttalar sig.36 Harré håller med Cook om att det 

inte finns någon angiven identitet när ”jag” används i uttalanden som beskriver direkta 

känslor av värk på samma sätt som när en upplevelse kan knytas till en namngiven person, 

men det kan i vilket fall visa oss vem det är som uttalar sig om något.37   

Wittgenstein citerar Licthenberg i en föreläsning i Cambridge i början av 30-talet. Men det 

är inte bara Wittgenstein som använder sig av det här citatet, även Russell gör det. 

Lichtenbergs fras ingår som exempel i en av Russells föreläsningar som finns publicerad i 

Analysis of Mind.38 Nedan redovisas något om hur Russell och Wittgenstein använt sig av det. 

Under 1910-talet håller Russell ett antal föreläsningar om de tendenser som han 

uppmärksammat inom fysiken och psykologin. Anteckningar från dessa föreläsningar 

publicerar han i boken Analysis of Mind 1921. Russell menar att många psykologer vid den 

här tiden antagit en mer materiell behaviouristisk position och att fysiken alltmer kommit att 

handla om händelser, events, allt mindre om materia, och han nämner Einsteins 

                                                
32. Ludwig Wittgenstein, Remarks on the Philosophy of Psychology, Vol. 1 (Oxford: Blackwell Publishers, 1998) 

186e; Ibid, 287 f. 
33. Ibid, 284. 
34. Harré, ”The Complexity of Wittgenstein’s Methods”, 255 ff. 
35. Ibid, 259 f. 
36. Ibid, 262. 
37. Ibid, 265. 
38. Bertrand Russell, Analysis of Mind (London: George Allen & Unwin Ltd., 1922). 
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relativitetsteori som exempel. Russell vill i någon mån harmonisera denna utveckling och 

dryfta en ny teori som lanserats av William James och ”de amerikanska nya realisterna”, som 

Russell förklarar går ut på att världen varken innehåller något mentalt eller materiellt utan 

enbart vad som är neutralt, neutral stuff.39 Under rubriken ”Recent Criticisms of 

Consiousness” skriver Russell om Alexius Meinongs objektteori. Russell redogör för hur 

Meinong förklarar tänkandet utifrån tre olika element: ”the act, the content and the object”.40 

Själva akten är tänkandet självt som alltså måste ha en grund i en förmåga, innehållet är vad 

tanken rymmer såsom en helhet och objektet är vad tanken rör sig kring mer specifikt. Det 

sistnämnda kan vara ett verkligt fysiskt objekt, något vi erfarit eller något vi fantiserar om. 

Russell konstaterar att det kan till och med vara något självmotsägande som en rund fyrkant,41 

och han förtydligar Meinongs teori genom att skriva:  

First, there is the act of thinking, which would be just the same whatever you were thinking about. 
Then there is what makes the character of the thought as contrasted with other thoughts; this is the 
content. And finally there is St. Paul’s, which is the object of your thought.42 

Russell konstaterar att om Meinong har rätt så kan det inte finnas någon tanke utan ett objekt, 

objektet däremot kan finnas utan tanken, och de tre elementen är nödvändiga för att vi ska 

kunna tänka ”tanken om St. Paul”. Men Russell håller inte med Meinong. Det första han 

vänder sig emot är att vi ska kalla något för en ”akt”, han menar att tankens innehåll i sig själv 

konstituerar sig såsom en tanke och att tala om att det finns en akt är därmed både onödigt 

och fiktivt.43 Enligt Russell har Meinongs akt att göra med en missuppfattning om att det 

måste finnas något som ett subjekt eller en själ. Naturligtvis samlas olika tankar ihop inom en 

människa men Russell hävdar resolut: ”But I think the person is not an ingredient in the single 

thought: he is rather constituted by relations of the thoughts to each other and the body.”.44 

Och här följer Russells konstaterande om att de grammatiska formerna för uttalanden som ”I 

think” eller ”she thinks” är missledande och hellre borde uttalas som ” ’it thinks in me,’ like 

’it rains here’ ; or better still, ’there is a thought in me.’ ”.45  

Anser Wittgenstein liksom Russell att Meinongs akt är onödig? I föreläsningen ställer 

Wittgenstein ett antal frågor om tandvärk. Kan det vara så att jag har samma tandvärk som en 

annan person? Är det tänkbart att jag har tandvärk i någon annans mun? Vad är det för 
                                                
39. Russell, Analysis of Mind, 5 f. 
40. Ibid, 16. 
41. Ibid, 16. 
42. Ibid, 17. 
43. Ibid, 17. 
44. Ibid, 18. 
45. Ibid, 18. 
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mening med att säga att ”jag kan känna min värk”? Enligt Wittgenstein är det inte särskilt 

meningsfullt att säga att ”jag verkar ha tandvärk”, däremot kan vi påstå att ”han verkar ha 

tandvärk”.46 Wittgenstein förklarar att om vi talar om någon som har värk, ”jag har värk” eller 

”han har värk” så skiljer sig dessa uttalanden från varandra. I det senare påståendet kan det 

vara meningsfullt att fråga hur det är möjligt att känna till värken men inte i det förra. 

Wittgenstein framhåller att för en solipsist är det klart att dessa uttalanden skiljer sig från 

varandra och förklarar därefter att skillnaden ligger i att funktionen ”x har värk” kan ges olika 

värden i det senare fallet eftersom vi kan byta ut en variabel som ”han” mot Jones eller Smith, 

men ”jag” kan vi inte byta ut. Om vi däremot pratar om att någon har något som går att 

verifiera liksom en cigarr, är uttalandet ”jag har en cigarr” likvärdigt med ”han har en cigarr”. 

I meningar som handlar om upplevelser eller erfarenheter refererar inte ”jag” till att någon har 

någonting, därför kan vi utelämna ”jag” i den här typen av uttalanden. ”Instead of saying ’I 

think’ or ’I have an ache’ one might say ’It thinks (like ’it rains’), and in place of ’I have an 

ache’, ’There is an ache here’.”.47 En solipsist gör en skillnad mellan sin egen och någon 

annans värk och kan få det att framstå som om den egna värken är självklar medan andras 

upplevelser verkar vara på ett visst sätt. Problemet med en solipsist är att denne uttrycker sin 

egen rent interna värk som att den är en generell företeelse vilket får konsekvenser för ett jag: 

”What the solipsist wants is not a notation in which the ego has a monopoly, but one in which 

the ego vanishes.”.48 Genom att se sin egen värk som den generella värken osynliggörs jagets 

funktion. Wittgenstein tilläger att även om en solipsist har rätt i att det är skillnad mellan 

uttalandet ”jag har tandvärk” och ”han har tandvärk” så är det absurt att liksom en solipsist tro 

att den egna värken är den enda verkliga, men det är lika absurt att bestrida ett sådant 

uttalande för att istället påstå att allas erfarenheter är verkliga.49  

Som jag läser det som noterats från Wittgensteins föreläsning måste Meinongs akt vara 

gällande. För om vi inte vet vem som tänkt eller uttalat sig om något utan tar det som är 

enskilt för att vara generellt riskerar vi att min tandvärk kan dyka upp i någon annans mun. 

Men istället för att liksom Meinong anknyta ett innehåll och ett objekt till en bestämd akt 

förklarar Wittgenstein det logiskt: Funktionen ”x har tandvärk” kan ha olika värden sålänge 

inte variabeln ”x” ersätts med ”jag”. När ett jag görs till en variabel i en viss typ av satser bör 

vi dra åt oss öronen. 

                                                
46. Alice Ambrose, red., Wittgenstein’s Lectures: Cambridge 1932-35, (Chicago: University of Chicago Press, 

1982), 17 ff. 
47. Ibid, 21. 
48. Ibid, 22. 
49. Ibid, 23. 
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Ett	  fullständigt	  ofullständigt	  perspektiv	  

Från 1918 fram till 1921 försöker Wittgenstein att hitta en förläggare till sitt färdiga 

manuskript, utan framgång. Russell skriver ett rekommendationsbrev och senare en 

introduktion, men det hjälper föga. Till slut ger Wittgenstein upp sina ansträngningar och 

överlämnar till Russell att göra som han vill med manuskriptet. Genom Russells 

ansträngningar publiceras texten först på tyska i Wilhelm Ostwalds tidskrift Annalen der 

Naturphilosophie 1921 och något senare, under 1922 i en tysk-engelsk utgivning som också 

innehåller Russells introduktion till verket.50  

Bertrand Russell kanske var den person som kom Wittgenstein närmast under den tid han 

skrev Tractatus. Deras samtal rörde både filosofiska spörsmål liksom personliga frågor. 

Samtidigt verkar Russell aldrig riktigt förstå sig på Wittgenstein, i brevväxling och vittnesmål 

framstår det som om de ofta var djupt oense.51 Wittgenstein meddelar först Russell att han 

inte vill att Russells introduktion ska publiceras med Tractatus. Wittgenstein förklarar det 

med att Russells engelska finess antagligen gått förlorad när texten översatts till tyska för 

korrektur, vilket bara lämnar ytlighet och missförstånd, Oberflächlichkeit und 

Mißverständnis, kvar.52 Vari består Russells missförstånd? För att försöka besvara den frågan 

redogörs nedan för en genomgång av Russells introduktion som delats upp i fem rubriker. 

 

Ett	  idealt	  språk,	  fakta	  och	  sakförhållanden	  	  

Den fråga som framförallt behandlas i Wittgensteins Tractatus är enligt Russell hur 

symbolism förutsätter ett logiskt perfekt språk. Russell menar att Wittgenstein är angelägen 

om förutsättningarna för ett logiskt perfekt språk eftersom språkets funktion är att ha mening 

och det kräver ett idealt språk. Språkets essentiella uppgift är att påstå eller avfärda fakta. En 

mening byggs upp genom en viss satslära och dess innehåll är känt i och med att alla ord som 

ingår i satsen är etablerade, att de går att förstå. För att en viss mening ska kunna anses vara 

sann krävs att det finns en korrespondens mellan meningens uppbyggnad och de fakta som 

beskrivs. Russell framhåller att det är strukturen som måste ha en överensstämmelse eftersom 

det hos Wittgenstein inte är något som kan utsägas utan måste visas.53 

                                                
50. Wright, von, ”The Origin of the Tractatus”, Wittgenstein. 
51. Förutom i brevväxling och annan dokumentation skriver Ray Monk belysande om detta under rubrikerna 

”Russells skyddsling” och ”Russells överman”. Ray Monk, Ludwig Wittgenstein – Geniets plikt (Göteborg: 
Daidalos, 1999). 

52. Wittgenstein, Notebooks, 131. 
53. Bertrand Russell, ”Introduction”, Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus [1922], övers. C.K. 

Ogden (London och New York: Routledge, 2010), 7 f. 
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Ett idealt språk kan inte ha mer än ett namn för varje element som det betecknar, och bör 

inte ha samma namn för två olika element. Ett namn är en enkel symbol och det bör inte själv 

inbegripa delar som själva är symboler. En symbol som innefattar flera delar kan kallas för ett 

komplex enligt Russell, men hävdar att en sådan betydelse verkar bryta mot vad Wittgenstein 

anser vara den filosofiska grammatikens regler. Russell refererar till en sats där Wittgenstein 

inte nämner ordet komplex utan anför att en merpart filosofiska frågor och satser inte är falska 

utan meningslösa genom att språkets logik inte är tillräckligt känt, därmed bygger de största 

filosofiska problemen på missförstånd eftersom ”[d]e är av samma slag som frågan om det 

goda är mer eller mindre identiskt än det sköna”. (4.003). Russell skriver att Wittgenstein 

kallar fakta som inte är sammansatta av andra fakta för Sachverhalte, ett sakförhållande, 

medan fakta som innehåller två eller flera fakta för Tatsache, fakta.54 Därmed menar Russell 

att Wittgenstein kallar en mening som ”Sokrates är vis” för ett sakförhållande och ”Sokrates 

är vis och Platon är hans lärjunge” för fakta.55 Min tolkning är att Russell kallar det för 

sakförhållande som inte går att säkerställa empiriskt och att fakta innebär just vad som går att 

slå fast som ett faktiskt förhållande, dvs. som går att påvisa. Men det går att göra en annan 

tolkning av vad Wittgenstein menar med fakta i Tractatus. Wittgenstein verkar kalla det för 

fakta som kan kopplas till en särskild transcendental föreställning. ”Världen är totaliteten av 

fakta, inte av ting”, (1.1) kan peka på vad som är fakta i den egna solipsistiska världen. ”Fakta 

i det logiska rummet utgör världen”, (1.13) kan hänsyfta till de fakta som var och en själv 

skapar, liksom en egen förståelse. Längre fram skriver Wittgenstein att ”[b]ilden är ett 

faktum” (2.141), och ”[f]ör att ett faktum ska kunna vara en bild måste det ha något 

gemensamt med det avbildade” (2.16). Det som ett faktum har gemensamt med en bild kan 

vara den person som föreställer sig denna bild medan sakförhållandet, är en kombination av 

saker och ting (2.01), dvs. vad som ligger till grund för själva bilden.56  

	  

                                                
54. På engelska har Sachverhalt översatts till antingen atomic fact, som i Ogdens översättning, eller states of 

affairs, som i översättningen av Pears/McGuinness. Ordet atomic har med all säkerhet hämtats från 
Whiteheads och Russells bok Principia Mathematica där de använder begreppen ”atomic and molecular 
propositions”. I och med att Wittgenstein inte misstycker till att Sachverhalt översätts till just atomic fact så 
framstår det som att Wittgenstein vill att det ska likna Russells begreppsformat även om han inte verkar mena 
riktigt samma sak, något som också noteras av Russell. 

55. Russell, ”Introduction”, 9. 
56. I Notebooks svarar Wittgenstein Russell om vad skillnaden är mellan Sachverhalt och Tatsache: ”Sachverhalt 

is, what corresponds to an Elementarsatz if it is true. Tatsache is what corresponds to the logical product of 
elementary props when this product is true.”, och därefter svarar han på Russells fråga om varför en tanke är 
en Tatsache och vad som skiljer en tänkt Tatsache från en föreställd, bildlig sådan: ”I don’t know what the 
constituents of a thought are but I know that it must have such constituents which correspond to the words of 
Language. Again the kind of relation of the constituents of the thought and of the pictured fact is irrelevant. It 
would be a matter of psychology to find out.”, Wittgenstein, Notebooks, 129. 
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Vad	  som	  är	  enkelt	  och	  komplext	  

Ett teoretiskt fullt analyserat sakförhållande leder enligt Russell fram till element, simples, 

eller vad vi också kan kalla för objekt. Men Russell framhåller att Wittgenstein inte är av den 

åsikten att de enkla elementen kan isoleras eller att vi kan ha empirisk kunskap om dem, de 

bestäms istället teoretiskt av logisk nödvändighet. Att Wittgenstein ändå menar att det finns 

enkla element förklaras enligt Russell av att varje komplex förutsätter fakta.57   

2.02   Objekt är enkla. 
2.0201 Varje utsaga om det som är komplext kan lösas upp i en utsaga om dess beståndsdelar 

och i de satser som uttömmande beskriver det komplexa. 
2.021  Objekten bildar världens substans. Därför kan de inte vara sammansatta.58 

Wittgenstein skiljer mellan det som är enkelt, ett objekt och vad som är komplext.  

Enligt Russell jämför Wittgenstein språkliga uttalanden med geometriska ”projektioner”.59 

En geometrisk figur kan uppfattas på olika sätt, varje sätt korresponderar med ett eget skilt 

språk men figuren är densamma. Russell tolkar det här som att de projicerade egenskaperna 

motsvarar vad en sats och fakta måste ha gemensamt om satsen ska kunna påstå fakta. Den 

sats som jag antar att Russell härleder detta resonemang till är 5.5423. Här skriver 

Wittgenstein om hur ett komplex uppfattas: ”Att varsebli ett komplex innebär att varsebli att 

dess beståndsdelar förhåller sig till varandra på det och det sättet”. Den geometriska figur som 

visas upp i satsen kan visa på två skilda fakta. Wittgenstein tycks vilja göra en poäng av att ett 

komplex går att se på två skilda sätt. Russell menar istället att figuren motsvarar vad sats och 

fakta har gemensamt, i och med att den inte ändrar sig, vad vi än ser.60 Wittgenstein beskriver 

två skilda föreställningar, Russell en geometrisk figur. Samtidigt är det som om Russell ändå 

ser något av vad jag uppfattar att Wittgenstein tycks åsyfta, när han skriver att ett påstående 

om två män blir omöjligt om var och en av dem ska framställas som enskilda utan att de 

särskiljs av olika namn. Om en relation ska framställas mellan dem krävs att deras olika namn 

är tillkännagivna och att en mening beskriver hur deras relation gestaltar sig.61 Russell 

exemplifierar med satsen: ”Platon älskar Sokrates”, där en relation tydliggörs mellan två 

                                                
57. Russell, ”Introduction”, 12. 
58. Här har jag utgått från Sten Anderssons översättning men bytt ut ordet sammansatt till komplex eftersom 

Wittgenstein använder ordet Komplex, utmärkt med versal begynnelsebokstav i sats 2.0201. Det är också 
viktigt att notera att det för Wittgenstein, inte bör eller kan finnas något inom logiken som kan betecknas 
”logiskt objekt” (4.441, 5.4, 5.44, 5.5302), det kan eventuellt förklaras med att ordet objekt är vad Wittgenstein 
kallar för pseudobegrepp, en motsvarande variabel bör istället betecknas med ”x” (4.1272). 

59. Russell, ”Introduction”, 9. 
60. Ibid, 9. 
61. Ibid, 9 f. 
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personer som representeras av två olika namn. Russell refererar till vad Wittgenstein skriver 

om ”aRb”:  

3.1432  I stället för: ”Det komplexa tecknet ’aRb’ säger att a står i relationen R till b” bör detta 
formuleras: ”Att ’a’ står i ett visst förhållande till ’b’ säger att aRb.”  

Men Wittgenstein verkar här vilja tydliggöra en skillnad mellan vad som är ett komplex och 

vad som är en relation, ”aRb” bör inte betecknas som komplext eftersom det bara antyder ett 

förhållande mellan ”a” och ”b”.62  

Russell förklarar att inom logiken måste namngivning av enkla element, atomic facts, vara 

vad som kommer först. På så sätt kan vi sedan bygga upp de satser som kan namnge och 

förklara vad som är komplext. Om ett påstående har likhet med beståndsdelarna i ett komplex 

går det att sluta sig till att det är sant.63 Russell verkar mena att satser alltid går att kontrollera 

och han refererar det till sats 4.2211: 

4.2211 Även om världen är oändligt komplex, så att varje faktum består av oändligt många 
sakförhållanden och att varje sakförhållande är sammansatt av oändligt många objekt, 
även då måste det finnas objekt och sakförhållanden.  

Men jag uppfattar att Wittgenstein här förklarar ett annat samband vilket blir tydligare om de 

föregående satserna tas med i sammanhanget. Förutom att världen är nästan ofattbart komplex 

beskriver Wittgenstein hur en analys av olika typer av satser grundar sig på hur vi generellt 

analyserar och skapar mening i satser: genom kunskap om elementarsatser. ”Meningen hos en 

sats utgörs av att den överensstämmer eller inte överensstämmer med möjligheterna för 

sakförhållanden att föreligga och inte föreligga” (4.2). Elementarsatsen är den enklaste satsen, 

den ”påstår att ett sakförhållande föreligger” (4.21), ingen elementarsats kan motsäga en 

annan elementarsats (4.211), elementarsatserna består av ”namn som är omedelbart förbundna 

med varandra” (4.221), elementarsatsen ”utgör ett samband eller en sammanlänkning av 

namn” (4.22). Jag uppfattar det som att Wittgenstein menar att det måste finnas något eller 

någon som sammanlänkar och skapar samband i elementarsatsen utifrån sakförhållandet. 

Enligt Wittgenstein är sakförhållandet sammansatt av objekt (4.2211). Russell ser att språket 

ger en relation som kan skapa överensstämmelse mellan satser och fakta, vilket gör att satser 

går att kontrollera empiriskt, medan Wittgenstein kan vilja förklara hur sammanlänkningen av 

namn till språkliga satser och ett meningsfullt samband skapas genom ett objekt.  

	  

                                                
62. Ibid, 10. 
63. Egen översättning, Ibid, 12. 
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Identitet,	  variabler	  och	  betecknande	  begrepp	  

Russell påpekar att Wittgenstein avvisar en logisk identitetsdefinition i enlighet med Leibniz 

lag eftersom han finner den vilseledande. Enligt Russell antar Wittgenstein istället 

”konventionen där olika bokstäver ges olika betydelser”.64 För att förklara något av det här 

vill jag hänvisa till vad Russell skriver tillsammans med Alfred North Whitehead i Principia 

Mathematica, om deras princip för identitetsbestämning.65 Denna princip har en viss likhet 

med Leibniz lag, vilket är den logiska grundsats som visar att två storheter är identiska. Inom 

logiken innebär det att om x och y är identiska har de också samma egenskaper, vilket medför 

att x=y är sant. Russell och Whitehead förklarar att om φx är sann så är även φy det. Men om 

vi ska tala om att ”alla värden av φ” är beskaffade på ett visst sätt måste φ tilldelas något slags 

funktion, det kan vara ett predikat, en funktion i enlighet med en andra ordningens logik eller 

vilken typ av funktion som vi önskar. Ska vi däremot beskriva att alla predikat som gäller för 

x också gäller för y samtidigt som de egenskaper som tilldelats x inom en andra ordningens 

logik också tillfaller y, så krävs ett axiom. Russell och Whitehead menar att Leibniz lag 

tillskriver variablerna ett sådant axiom men att han inte kan ha menat att x och y delar alla 

egenskaper med varandra som varande helt identiska.66 Whitehead och Russell skriver att x=y 

inte generellt kan accepteras inom logiken som helt överensstämmande, deras teori går ut på 

att göra predikatet till vad som kan vara gemensamt och hävdar att identitet i övrigt inte går 

att fastställa: ”we should be compelled to regard identity as indefinable, and to admit (what 

seems impossible) that two objects may agree in all their predicates without being 

identical.”.67 För att återgå till Russells introduktion av Tractatus så har han svårt att se 

fördelar med att namngivning av variabler helt baseras på bokstäver, eftersom satser som 

”Sokrates är filosofen som drack malörten” eller ”Det jämna primtalet är det som kommer 

efter 1” kräver mer än bara enkla bokstäver för att kunna uttryckas.68  

Ordet objekt kan enligt Wittgenstein kallas för ett pseudobegrepp. Russell förklarar det 

med att ”x är ett objekt” inte beskriver någonting. Men inom logiken kan ordet objekt bytas ut 

mot en variabel, därmed kan ”x=människa” vara gällande och genom att ordet objekt 

tillskrivits en bestämd egenskap kan ett meningsfullt påstående som ”det finns fler än tre 

                                                
64. Ibid, 16 f. 
65. Alfred North Whitehead och Bertrand Russell, Principia Mathematica (Cambridge: University Press, 1963), 57. 
66. Ibid, 57 ff. 
67. Ibid, 58. 
68. Russell, ”Introduction”, 17. 
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objekt som är mänskliga” istället formuleras.69 Men det här tycks vara Russells mening om 

hur pseudobegrepp kan beskrivas, Wittgenstein förklarar något annat:   

4.1271  Varje variabel är tecknet för ett formellt begrepp. 
Varje variabel framställer nämligen en konstant form som alla dess värden besitter, 

och den kan uppfattas som en formell egenskap hos dessa värden. 
4.1272  Alltså är det variabla namnet ”x” det egentliga tecknet för pseudobegreppet objekt.  

Närhelst ordet ”objekt” (”ting”, ”sak” etc.) används korrekt, uttrycks det i 
begreppsskriften genom det variabla namnet. 

I exempelvis satsen: ”Det finns 2 objekt som...”, uttrycks det genom “(∃x, y)...”. 

Närhelst det används på annat sätt, alltså som ett egentligt begreppsord, uppstår 
nonsens i form av pseudosatser. 

Man kan till exempel inte säga ”Det finns objekt” i samma bemärkelse som man 
säger ”Det finns böcker”. Lika lite som man kan säga ”Det finns 100 objekt” eller ”Det 
finns 0א objekt”. 

Och det är nonsens att tala om det totala antalet objekt.  
Detsamma gäller för orden ”komplex”, ”faktum”, ”funktion”, ”tal” etc. 
Samtliga betecknar formella begrepp och framställs i begreppsskrift genom 

variabler, inte genom funktioner eller klasser. (Som Frege och Russell trodde.) 
Uttryck som ”1 är ett tal”, ”Det finns endast en nolla” och alla liknande uttryck är 

nonsens.70 

Istället för att använda ett pseudobegrepp: objekt, ting, sak etc. förordar Wittgenstein det 

variabla namnet ”x”. Om någon säger att ”det finns objekt”, så kan vi inte avgöra om det är 

sant eller falskt eftersom det inte finns något specifikt i verkligheten som kallas objekt och 

variabeln måste kunna vara konstant. Wittgensteins tyska ord för pseudobegrepp och 

pseudosats är Scheinbegriffes och Scheinsätze, men han föreslår själv ordet 

”pseudopropositions” i den engelska översättningen.71 På svenska hade det möjligen hellre 

kunnat översättas med skenbegrepp och skensats, eftersom det är vad det mer handlar om. Ett 

begrepp som kan ge sken av att vara något men som i egentlig mening inte står för någonting, 

eftersom det behandlar ett generellt betecknande. Ordet objekt kan beteckna i stort sett vad 

som helst och det används inom ett antal olika områden, medan ordet bok däremot är ett 

egentligt begrepp, med det tycks Wittgenstein mena ett ord som kan härledas till ett vardagligt 

språk. Att översätta meningen ”det finns två böcker” till en logisk sats genom att skriva att 

”det finns 2 objekt” måste undvikas eftersom det bildar en pseudosats. Det förstår jag som att 

vissa människor kan läsa ordet objekt som bok andra som äpple, det är inte neutralt i egentlig 

                                                
69. Ibid, 17. 
70. Sista meningen i satsen som består av en parentes har uteslutits.  
71. Ludwig Wittgenstein, Letters to C.K Ogden (Oxford: Basil Blackwell, 1973), 29 och 33. 
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mening, utan ger sken av att vara något som det eventuellt inte är. Enligt Wittgenstein bör vi 

för att undvika missförstånd inom logiken därför skriva ”det finns 2 objekt” som ”(∃x, y)”.  

Wittgenstein gör också en tydlig skillnad mellan egentliga begrepp (eigentlichen Begriffe) 

och formella begrepp (formalen Begriffe), ord som utgör beteckningar liksom komplex, 

faktum, funktion, m.fl. Den främsta anledningen tycks vara att minimera begreppslig 

förvirring. Om det egentliga begreppet bok ska ingå i en logisk sats, måste vi kunna förvissa 

oss om att ingen förknippar det med en funktion av vilket slag det än må vara, anledningen till 

det kan vi se i följande sats:  

4.12721 Det formella begreppet är redan givet i och med att ett objekt faller under det. Man kan 
alltså inte som grundbegrepp införa både det formella begreppets objekt och själva det 
formella begreppet. Därför är det exempelvis omöjligt att som grundbegrepp samtidigt 
införa begreppet funktion och specifika funktioner (som Russell gör); lika lite som man 
kan göra detta med begreppet tal och bestämda tal.  

Vad jag uppfattar att Wittgenstein menar är att formella begrepp ger en viss bestämning till en 

variabel som i ”f(x)”, där ”x” är argumentet som har tilldelats en viss funktion. Det är orimligt 

att både det formella begreppet och det formella begreppets objekt utgör olika funktioner, det 

skulle ge oss vad som kan liknas vid en funktionens funktion: ”F(fx)” vilket är fullkomligt 

nonsens eftersom en funktion inte kan vara sitt eget argument (3.333).   

  

Sanningsfunktioner	  och	  andra	  funktioner	  

Enligt Russell kan varje sann sats teoretiskt betecknas om alla sakförhållanden är givna, hur 

komplex den än är. En sats som redogör för ett sakförhållande, sant eller falskt, kallar Russell 

för en atomär sats, atomic proposition. Men Russell noterar att alla atomära satser hos 

Wittgenstein inte implicerar något annat än sig själva och att de därmed är logiskt oberoende 

av varandra. På så sätt är all logisk slutledning inbegripen i vad som i egentlig mening inte är 

atomärt. Det förstår jag som att Russell menar att de därmed inte kan utgöra generalitet. 

Russell kallar därför dessa satser för molekylära och han framhåller att de är beroende av hur 

Wittgenstein konstruerar sanningsfunktioner.72 Vad Russell beskriver som molekylära satser 

tycks vara vad Wittgenstein betecknar som elementarsatser (Elementarsätzen), ”[s]atsen är en 

sanningsfunktion av elementarsatserna. (Elementarsatsen är en sanningsfunktion av sig 

själv.)” (5), ”[e]lementarsatserna är satsens sanningsargument.” (5.01). Enligt Russell menar 

Wittgenstein att p, q, r,... från början måste vara kända såsom sanna eller falska, med andra 

                                                
72. Russell, ”Introduction”, 12 f. 



 

20	  

ord måste deras sanningsfunktion vara tydliggjord på förhand. Men det här överensstämmer 

inte med Russells uppfattning eftersom det finns funktioner, exempelvis i en sats som ”A 

believes p”, där vi inte kan veta om p är sann eller inte vilket skulle kunna antyda att det inte 

krävs någon sanningsfunktion. Men enligt Russell är Wittgenstein tydlig med att sådana 

undantag är skenbara och att alla funktioner i själva verket är sanningsfunktioner.73  

 Wittgenstein skriver att det är elementarsatsen som är satsens sanningsfunktion. Det går 

att tolka som att i grunden för förståelsen av alla språkliga satser ligger en sanningsfunktion: 

6  Sanningsfunktionens generella form är: . 
  Detta är satsens generella form. 

6.001 Detta säger inget annat än att varje sats är ett resultat av den successiva tillämpningen av 
operationen  på elementarsatserna. 

Det här kan betyda att Wittgensteins sanningsfunktion innebär ett successivt ifrågasättande av 

om något är helt sant eller helt falskt, likt hur vi som människor steg för steg bygger upp en 

egen förståelse utifrån vår omvärld, den verklighet vi befinner oss i. Det som vi finner sant tar 

vi till oss och gör till vårt eget liksom en tautologi, och det som vi inte kan tro på eller se som 

sant skjuter vi ifrån oss såsom en kontradiktion.  

 

Solipsism	  och	  hur	  världen	  betraktas	  

Enligt Russel är han och Wittgenstein oeniga om betydelsen hos de molekylära satser vilka 

hanterar ord som beskriver personliga synsätt eller attityder: att tro, önska, betvivla, anse, etc., 

alltså verb som kan anses vara svåra att bevisa med fakta. Russell refererar till sats 5.542, här 

skriver Wittgenstein att satser som innehåller den här typen av ord betyder samma sak som 

”’p’ säger p” (5.542). Russell menar att dessa satser inte är omöjliga att analysera eftersom en 

sats betydelse tydliggörs av de ord som ingår i den och att det som är viktigt med en sats, är 

den relation som finns mellan den och de fakta som den ska uttrycka något om. Därför kan 

även satser som uttrycker en tro, tankar eller åsikter kontrolleras gentemot vad som är 

”objektiva” fakta, och därmed går det att avgöra om de beskriver något som är sant eller 

falskt.74 Men för Wittgenstein handlar det inte ”om en tilldelning av ett faktum och ett objekt, 

utan om tilldelning av fakta genom dess objekt” (5.542).75 Ordet tilldelning, Zuordnung, 

kommer från matematiken och betyder att en variabel tillskrivs ett visst värde, vi kan alltså 

                                                
73. Ibid, 13. 
74. Russell, ”Introduction”, 19. 
75. ”Und hier handelt es sich nicht um eine Zuordnung von einer Tatsache und einem Gegenstand, sondern um 

die Zuordnung von Tatsachen durch Zuordnung ihrer Gegenstände”, egen översättning.    
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sluta oss till att Wittgenstein här menar att något ges ett värde av något annat. Wittgenstein 

förklarar vidare i anslutande satser att i formen hos generella satser förekommer bara en sats i 

andra satser om de skapats genom att en sanningsfunktion har genererats mellan dem (5.54); 

att det kan se ut som om en sats verkligen ligger i en annan sats, exempelvis i en sats som 

kommer ur ett psykologiskt sammanhang, liksom i utsagan: ”A tänker p” (5.541), men hävdar 

samtidigt att den här typen av satser aldrig uttrycker något annat än ”’p’ säger p” (5.542). 

Därefter slår Wittgenstein fast att det här betyder att det inte kan finnas något som en själ eller 

ett subjekt som psykologin håller fram utan att det är en chimär (5.5421). Det skulle kunna 

antyda att Wittgenstein menar att ett subjekt inte kan ses som något fundamentalt, utan är 

något som skapats genom den sanningsfunktion som människor använder för att bygga upp en 

egen förståelse. Wittgenstein skriver vidare i Tractatus att ”[d]en ’erfarenhet’ som vi behöver 

för att förstå logiken handlar inte om att något förhåller sig si eller så, utan att något är – men 

det är ingen erfarenhet.  

Russell framhåller att för Wittgenstein är det omöjligt att säga något om världen som 

helhet, det som uttrycks måste avgränsas till mindre delar.76 Men för Russell är det en udda 

åsikt i och med att: ”[v]år värld kan möjligen avgränsas av någon högre varelse som kan 

överblicka den ovanifrån, men för oss kan världen, hur ändlig den än verkar, inte ha någon 

gräns, eftersom det inte finns någonting utanför den.”.77 Russell lyfter fram att Wittgenstein 

använder synfältet som en analogi för att beskriva det här. Vårt synfält har inte någon gräns 

eftersom vi inte ser utanför det, på samma sätt är det med vår logiska värld, den vet inte heller 

av någon gräns. Russell skriver att Wittgenstein hävdar att logiken fyller världen och att dess 

gränser också är världens gränser och att det speglar Wittgensteins diskussion om solipsism. 

Russell invänder inte mot vad Wittgenstein skriver om solipsism men tycks ha problem med 

att den är vad som inte går att uttala sig om utan som visar sig.78 Det är också framförallt det 

som Russell uttrycker tveksamhet inför: att Wittgenstein lyckas säga så mycket om vad som 

egentligen inte borde gå att uttala sig om.79 

                                                
76. Russell, ”Introduction”, 17. 
77. Egen översättning, Ibid,18. 
78. Ibid, 18. 
79. Ibid, 22. 
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Systemets	  funktion	  

I förordet till Filosofiska undersökningar anger Wittgenstein att han haft för avsikt att skriva 

en bok där allt sammanfattats i en form. Alla tankar skulle där kunna röra sig framåt ”i en 

naturlig och sammanhängande följd”.80 Det framstår som att han återigen vill skriva Tractatus 

fast på ett sätt som kan rymma de nya insikter som han erhållit. Men snart inser han att han 

aldrig kan få till en sådan helhet. Det här kan tyda på att den systematik som återfinns i 

Tractatus inte kan hålla för de ”landskapsskisser” som Wittgenstein nu vill lägga fram. Jag 

vill framhålla detta för att peka på vad jag i Tractatus uppfattar som Wittgensteins 

”systemtänkande”, vilket särskiljer saker och ting.   

Georg Henrik von Wright skriver att ett genomgående tema i Wittgensteins kritik av Frege 

och Russell i Tractatus är idén om att matematiken skulle behöva en grundläggning; 

Wittgenstein vänder sig särskilt emot tanken att matematiken skulle grundläggas av logiken. 

Von Wright menar att för Wittgenstein ligger det i det matematiska bevisets natur att vara 

överskådligt, matematiken behöver alltså inte logiken på samma sätt som tvärtom.81   

Logikens och matematikens satser ha inte sin sanningsgrund i en oberoende av människotanken 
förefintlig logisk-matematisk ’realitet’. Utan de äro nät av regler, som tanken bygger för sin egen 
artikulering i språket. [...] Logikens och matematikens satser äro inte något som vi kommit 
överens om att hålla för sant. De äro över huvud inte något som vi ’hålla för sant’, utan snarare 
något som möjliggör försanthållanden.82 

Logiken och matematiken är därmed inte något vars sanning vi resonerar oss fram till. Istället 

tillhandahåller de verktyg som gör att vi kan undersöka och beskriva vad som omger oss och 

vad våra sinnen förmedlar till oss.  

 

En	  klargörande	  övergång	  

Elucidating the Tractatus är en genomgång av Wittgensteins tidiga filosofi av Marie McGinn. 

Enligt McGinn handlar Wittgensteins undersökning i Tractatus framförallt om språket. De 

språkliga satserna befinner sig i en logisk sfär som existerar oberoende av en empirisk 

verklighet, de ingår som en del av ett representerande system, system of representation, i en 

projicerad relation till världen.83  

                                                
80. Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, övers. Anders Wedberg (Stockholm: Thales, 2012), 7. 
81. Von Wright, Logik, filosofi och språk, 97 f. 
82. Ibid, 100. 
83. McGinn, Elucidating the Tractatus, 133. 
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I början av sin bok har McGinn två kapitel som hanterar Wittgensteins kritik av Frege och 

Russell. Det kan enligt McGinn verka förbryllande att Wittgenstein knappt ägnar sig åt att 

analysera de problem som förargar honom trots att det är hans huvudsakliga intresse att göra 

klart vad han anser att Frege och Russell förbigår eller bortser från. Dessutom noterar han till 

övervägande del deras misstag inom parenteser. Det här kan enligt McGinn ha sin förklaring i 

att Wittgenstein inte är ute efter att lösa några genuina problem eller att erbjuda sanna 

uttalanden om logiken eller en sats väsen, istället visar Wittgenstein på en process som kan 

klargöra logiken.84 McGinns uppfattning om att Wittgenstein inte är ute efter att vilja lösa 

filosofiska problem kan liknas vid den tolkning som Cora Diamond företräder, vilken gör 

gällande att Wittgenstein inte lägger fram någon filosofisk tes eftersom han anser att det inte 

låter sig göras.85 

McGinn menar att många Wittgensteinuttolkare vill förklara inledningen till Tractatus 

som att Wittgenstein vill påvisa en ontologisk grund för språkets essens, hur språkets 

symboler upprättas i verkligheten. Språket kan därmed ses som en reflektion av verkligheten. 

McGinn ser komplikationer med en sådan tolkning, en är att Wittgenstein förklarat att 

verklighetens struktur, som ska ligga till grund för den logiska strukturen i vårt språk, inte kan 

uttryckas i satser. McGinn framhåller den tolkning som Cora Diamond och James Conant 

initierade i slutet av 1980-talet som kritiserar en sådan läsning eftersom den upprättar en 

”myt” som inte går att få någon rätsida på med tanke på vad de avslutande satserna gör 

gällande, där Wittgenstein kallar sina egna satser för nonsens. Öppningen av boken ska 

istället ses som Wittgensteins självmedvetna försök att inträda i den illusion som gör att 

filosofer tror att det går att förklara hur språk kan knytas till verkligheten.86 Wittgensteins 

ambition med Tractatus är att vi helt ska ta oss ur en sådan illusion. Därmed är de 

metafysiska uttalanden som finns i texten nonsens och myten om att det skulle finnas en 

ontologisk grund för språket visar sig därför också vara nonsens. Den så kallade New 

Wittgenstein-tolkningen beskrivs ibland som ”terapeutisk”, McGinn skriver: ”If the work 

[läsningen av Tractatus] is successful we are cured, not only of the desire to explain the 

relation between language and the world in propositions, but of the temptation to believe that 

                                                
84. Ibid, 30 f.  
85. ”Whether one is reading Wittgenstein's Tractatus or his later writings, one must be struck by his insistence that 

he is not putting forward philosophical doctrines or theses; or by his suggestion that it cannot be done, that it 
is only through some confusion one is in about what one is doing that one could take oneself to be putting 
forward philosophical doctrines or theses at all. I think that there is almost nothing in Wittgenstein which is of 
value and which can be grasped if it is pulled awayfrom that view of philosophy.”, Cora Diamond, ”Throwing 
Away the Ladder”, Philosophy, Vol. 63, No. 243 (January 1988) 5. 

86. McGinn, Elucidating the Tractatus, 134 f. 
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there is something that cannot be said”.87 Men McGinn har en annan tolkning och det är att 

vad Wittgenstein vill med inledningen av Tractatus är att spåra den logiska ordning som är 

nödvändig för ett språks möjlighet att uttrycka satser som kan jämföras med verkligheten som 

varande sanna eller falska.88 Vad Wittgenstein lär oss är att vår förmåga att representera 

världen i språkliga satser har att göra med hur ett system för representation skapar en logisk 

ordning, vilket är nödvändigt för att upprätta de regler med vilka språket kan projicera 

verkligheten.89 

Wittgensteins mening om solipsism kommer, enligt McGinn, från ett avståndstagande till 

Russell där Wittgenstein ser att relationen mellan logiken och verkligheten är intern och att 

världen och logiken på så sätt kan ses ha ett gemensamt begrepp.90 Russells uppfattning, som 

går på tvärs mot en idealistisk syn, utgår från att sinnesdata, sense-data, även om sådan är 

given för ett individuellt medvetande, inte befinns vara i medvetandet utan står i förhållande 

till subjektet som externa objekt vilka erfars av subjektet genom sinnesförnimmelser. Russell 

inser att den privata värld som varje människa befinner sig i kan uppfattas som solipsistisk, 

men anser att ett sådant tillstånd inte kan anses vara gällande såsom sant, inte minst visas det 

av vad som utgör en ”neutral”, objektiv och fysisk omvärld där människan är en del.91 För att 

visa på hur vi kan ta oss förbi solipsism skiljer Russell mellan olika typer av kunskap, där 

kunskap genom bekantskap, acquaintance, ligger till grund för Russells uppfattning om hur 

förståelse kan skapas: ”Thus, he holds that all the propositions that are intelligible to a given 

subject are composed wholly of constituents with which the subject is acquainted; if a 

proposition contains a constituent with which the subject is not acquainted, then that 

proposition is simply unintelligible to him.”.92 Wittgensteins undersökning ämnar, enligt 

McGinn, överkomma vad Wittgenstein ser som Russells missuppfattning. Det går inte att 

motsätta sig solipsismen bara genom att visa på en ”neutral” värld utanför gränserna av en 

privat, utan vi måste även klargöra relationen mellan subjektet och världen som det 

solipsistiska subjektet håller fast vid.93 Russells misstag är att behandla vad som väsentligen 

är en intern föreställning om sakförhållanden i språket som om det rörde faktiska 

förhållanden.94 McGinn hänvisar till sats 5.61:  

                                                
87. Ibid, 136. 
88. Ibid, 137. 
89. Ibid, 159. 
90. Ibid, 257. 
91. Ibid, 259 f. 
92. Ibid, 261. 
93. Ibid, 262 f. 
94. Ibid, 267. 
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Logiken uppfyller världen; världens gränser är också logikens gränser. 
I logiken kan vi alltså inte säga: det och det finns i världen, men inte det där. 
Det skulle nämligen förutsätta att vi kunde utesluta vissa möjligheter, vilket är omöjligt 

eftersom logiken i så fall måste gå utanför världens gränser för att därmed kunna betrakta dessa 
gränser även från den andra sidan. 

Vad vi inte kan tänka, det kan vi inte tänka. Därför kan vi inte heller säga vad vi inte kan 
tänka. 

Att den här satsen skjuts in i Wittgensteins avfattning av solipsism kan, enligt McGinn, 

framförallt ses som ett avfärdande av Russells idé om att logiken är något som har att göra 

med hur världen är och som bestämmer huruvida något existerar eller inte, därtill menar 

McGinn att satsen fungerar som en nyckel till Wittgensteins reflektioner om solipsism.95 

Satsen kan definitivt vara en kritik mot Russell som McGinn framhåller, och jag tror också att 

det är en nyckel till Wittgensteins idé om solipsism. Satsen sätter fingret på något som kan 

härledas till Frege nämligen att den subjektiva föreställning som ligger till grund för en viss 

mening inte går att dela och att en förståelse inte heller kan jämföras med en annan människas 

förståelse eftersom det hade krävt att bådas tankar jämförs i ett och samma medvetande.96 Vi 

kan alltså inte räkna med att vår mening om vad något är delas av en annan människa, istället 

måste vi utgå från att vi menar samma sak: ”För vi kan inte förstå varandra på annat sätt än 

genom språket, därför måste vi förlita oss till andra människors förståelse av ord, att deras 

böjningar och meningskonstruktion i huvudsak liknar vår egen.”.97 Det här tror jag att 

Wittgenstein i allra högsta grad håller med Frege om och det kan ses som en konsekvens av 

att alla människor upprättar en egen förståelse kring saker och ting vilket inte kan utesluta 

några möjligheter som vi inte själva tänkt på.  

McGinn framhåller att Wittgenstein gjort gällande att det inte finns något a priori i 

medvetandet, vilket tolkats av Peter Sullivan som ett avfärdande av en transcendental 

idealism, men McGinn har en annan förklaring, nämligen att när logiken och dess ställning 

gjorts överskådlig och Wittgenstein klargjort att logiken inte representerar något i 

verkligheten förekommande så har han visat att logiken är subjektiv. McGinn menar att 

logiken såsom Wittgenstein framställer den, är vad som är grundläggande för det 

representerande systemet genom att det står i en projicerande relation till världen, därmed kan 

                                                
95. Ibid, 268. 
96. Gottlob Frege, Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, Peter Geach and Max Black 

(red) (Oxford: Basil Blackwell, 1960), 60. 
97. Frege, Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, egen övers., s. 45. 
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det inte finnas något a priori som konstituerats oberoende av representationen av olika 

sakförhållanden i språket.98  

Wittgensteins solipsism handlar, enligt McGinn, huvudsakligen om subjektet utifrån en 

egen erfarenhet och Wittgenstein betraktar solipsism som något sant. Världen som 

Wittgenstein beskriver som en egen värld kan tas som intäkt för att ”[v]ad solipsismen menar 

är nämligen helt riktigt. Det är bara det att detta inte låter sig sägas, utan det visar sig” (5.62). 

De sakförhållanden som existerar eller inte existerar är oberoende av subjektet och etableras a 

posteriori, men världen går inte att uppfatta annat än i satser som hör till föreställande system 

som befinner sig i en projicerande relation till verkligheten. I tanken om att språket projiceras 

på verkligheten ligger idén om att det är ett subjekt som gör denna projektion, av det följer att 

närhelst något uttrycks i en form av språkliga satser finns ett subjekt som yttrar sig.99  

McGinn skriver att subjektet som är sin egen värld inte kan vara ett empiriskt subjekt 

eftersom det befinner sig i ett sammanhang av empiriska objekt, ”människor, djur, växter och 

stenar”. Det är bara i språket som subjekt och värld möts. Det tänkande subjektet är inte ett 

enkelt objekt, men inte heller är det tänkande subjektet den komplexa varelse som är en del av 

världen, på samma sätt som djur, växter och stenar. Det är bara genom att erkänna andra som 

subjekt, vad som kan projicera tecken, dvs. ett språk på världen, som vi kan identifiera andra 

som subjekt som tänker. Subjektet, logiken och världen står som motsvarigheter till varandra, 

intersubjektiva sakförhållanden representeras genom språkliga satser som kan delas av alla 

som förstår och talar samma språk.100 

McGinn delar inte idén om att det var Wittgensteins tanke att hans egna satser kan tas för 

nonsens. Istället förklarar McGinn att Wittgensteins sista och nästa sista sats vill visa på att vi 

inte längre behöver någon stege när vi väl förstått något. När vi läst de sista satserna och 

tillgodogjort oss dem har de fullgjort vad de var avsedda för och kan lämnas därhän. 

Tractatus satser uttrycker inte någon sanning utan de ska ses som en övergång. När läsaren 

överskridit dem så har satserna fått denne att uppnå en insikt om språkets förutsättning att 

verka genom symboler och genom hur satser formas. De visar på en process och har inte 

formulerats för att uttrycka någon egentlig mening, därför går det att kalla dem nonsens.101 

Att Wittgenstein avslutar Tractatus med att beskriva sina satser som nonsens, gör inte 

hans föregående satser mindre meningsfulla. Istället kan han vilja visa på att vi kommit fram 

                                                
98. McGinn, Elucidating the Tractatus, 269 f. 
99. Ibid, 273. 
100. Ibid, 274 ff. 
101. Ibid, 253 f. 
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till den gräns där ett visst begreppssystem sagt sitt. Det kan mycket väl anses vara nonsens 

utifrån ett annat sätt att tänka. Men genom att vi delar språk med andra människor kan vi 

förklara hur vi förstår något och kanske räcker det med en justering för att vi ska komma förbi 

det som först kan verka som nonsens: ”We can say ’It makes no sense in this system, and I 

believe this is the system you are using’ If they reply by introducing a new system, then I 

have to acquiesce”.102 

 

Ett	  eget	  begreppssystem	  

För att undvika de missförstånd som uppkommer utifrån att mening uttrycks genom symboler 

kan vi inte använda ”samma tecken för olika symboler” och inte heller tecken ”på ett i yttre 

avseende likartat sätt när de egentligen har skilda beteckningssätt”, vi bör hålla oss till ”ett 

teckenspråk som är underkastat den logiska grammatiken” (3.325). I samma sats skriver 

Wittgenstein sedan något som är anmärkningsvärt inom parentes, Freges och Russells 

begreppsskrifter har ett sådant språk men det utesluter inte alla misstag. Vad menar 

Wittgenstein egentligen med begreppsskrift? Frege publicerade boken Begriffsschrift 1879, 

men Russell? Min tolkning är att Wittgenstein vill peka på något utöver, eller snarare mer 

grundläggande, än bara vad som formulerats i skrift. Snarare vad vi skulle kunna likna vid 

begreppssystem. Frege och Russell har var sitt begreppssystem och Tractatus förklarar och 

visar på Wittgensteins motsvarighet. Det kan kopplas till vad von Wright har skrivit, att: 

”[t]endensen i Wittgensteins filosofi är antimonistisk, diversifierande. Han söker mångfalden 

i den skenbara enheten, inte enheten i mångfalden. Därför är hans sätt att söka mycket olikt de 

flesta andra filosofers”.103 Min tolkning av det är just att Wittgenstein vet att språkets form är 

vad som håller samman men att vi samtidigt måste separera sådant som inte har samma 

grund. Matematiken har inte samma grund som logiken och vardagsspråket har sin grund som 

kan kopplas till hur var och en med hjälp av en sanningsfunktion bygger ett eget 

begreppssytem och objekten ges namn så att de kan benämnas, det går att tala om dem, men 

”en sats kan endast säga hur ett ting är, inte vad det är” (3.221). 

 

                                                
102. Ibid, 27. 
103. Wright, von, ”Tractatus Logico-philosophicus”, Logik, filosofi och språk, 138. 
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Slutdiskussion	  

Som jag läser Tractatus grundläggs föreställningen om världen i varje människa genom en 

sanningsfunktion som logiskt systematiserar allt vi omger oss med. Resultatet av en sådan 

grundläggning kan inte bli annat än ”’p’ säger p”. ”Kontradiktionen är satsernas yttre gräns, 

tautologin deras substanslösa medelpunkt.” (5.143). Om logiken och matematiken redan från 

början tillhandahåller verktygen som gör att vi kan skapa en förståelse om hur något är krävs 

ingen förståelse a priori. ”Elementarsatserna är satsens sanningsargument” (5.01), kan läsas 

som att sanningsfunktionen, det logiska verktyget, har tilldelat elementarsatserna deras 

specifika värden, dvs. deras argument.  

När ett ”jag” används i en logisk sats liksom en variabel fungerar det som ett formellt 

begrepp. Wittgenstein skriver att ”[d]et formella begreppet är redan givet i och med att ett 

objekt faller under det” (4.12721). Om ett ”jag” används som en variabel i en logisk sats 

skapas en funktion av något som redan har en given funktion. Det formella begreppet ”jag” 

kan därmed inbegripa både sina avsedda funktioner som är synliga och därtill en dold, som 

redan är bestämd. Därför skapar jaget orimliga utsägelser inom logiken. Med Meinongs 

objektteori framträder jagets funktion men Wittgenstein går ett steg längre eftersom han 

tydliggör ett helt område som denna funktion ger upphov till genom att ”’p’ säger p”. Det 

betyder inte att ”p” ska läsas som något som är inneslutet i sig själv utan att vad som uttrycks 

i språkliga satser går att härleda till ett visst begreppssystem, det är vad som visar sig.  

En figur som Wittgenstein kallar komplex visar sig på det ena eller andra sättet: ”vi ser 

verkligen två skilda fakta” (5.5423). Men vad som verkligen gör komplex besvärliga är att de 

visar, inte bara en mening, utan två samtidigt.104 Vi kan se minst två skilda fakta vilket går att 

utläsa som att det inom ett komplex finns två eller flera olika begreppssystem som tangerar 

varandras olika mening med sina respektive uppfattningar om fakta.  

Språket ges inte mening inifrån sig självt. Vi måste skilja mellan det ena och det andra, för 

om vi inte vet vad begreppen grundar sig på kan vi inte utesluta att de är nonsens. Vi måste 

kunna sluta oss till varifrån begreppen utgår. Annars riskerar vi att få orimliga utsägelser: 

”Every right theory of judgement must make it impossible for me to judge that ’this table 

penholders the book’ ”.105 De verktyg som vi mäter och bedömer världen efter måste vara 

fungerande på så sätt att de kan peka ut tillförlitliga värden. När vi läst igenom Tractatus har 

vi kommit fram till gränsen för det filosofiska jaget, Wittgensteins Begriffsschrift, vilket från 
                                                
104. Jag hävdar att Wittgenstein delar Freges meningsuppfattning, se Frege, ”On Sense and Reference”, 

Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. 
105. Wittgenstein, Notebooks, 96. 
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utsidan kan uppfattas som nonsens eftersom det i ett system kan finnas orsaker som inte 

existerar i ett annat system.106 

Rom Harré anser att vi, enligt Wittgenstein, inte har något problem att skilja mellan stenar 

och människor och Marie McGinn framhåller att subjektet inte riktigt är en del av världen 

såsom djur, växter och stenar. Utgångspunkten för de här jämförelserna kommer troligtvis 

från vad Wittgenstein antecknade i Notebooks den andra september 1916:  

Here we can see that solipsism coincides with pure realism, if it is strictly thought out. 
The I of solipsism shrinks to an extensionless point and what remains is the reality co-ordinate 

with it. 
What has history to do with me? Mine is the first and only world! 
I want to report how I found the world. 

What others in the world have told me about the world is a very small and incidental part of my 
experience of the world. 

I have to judge the world, to measure things. 
The philosophical I is not the human being, not the human body or the human soul with the 

psychological properties, but the metaphysical subject, the boundary (not a part) of the world. The 
human body, however, my body in particular, is a part of the world among others, among animals, 
plants, stones etc., etc. 

Whoever realizes this will not want to procure a pre-eminent place for his own body or for the 
human body. 

He will regard humans and animals quite naïvely as objects which are similar and which 
belong together.107   

Solipsism sammanfaller med realism om vi inte medvetandegör hur subjektet förvandlar hela 

världen till sin egen. Men utifrån en sådan snäv position finner vi världen, lär oss att 

kommunicera och skapar en förståelse av allt som vi på olika sätt kommer i kontakt med. Så 

länge vi inte kan se att vi, liksom alla andra objekt är särskilda, kan vi därför inte dela 

världen. Det ”filosofiska jaget” är ett metafysiskt subjekt som liksom ett vetenskapligt 

begreppssystem måste definieras. Men den mänskliga kroppen däremot existerar naturligt 

som en del av världen liksom andra människor, djur och växter befinns göra. Den som inser 

det försöker inte att framhålla sin egen kropp som något som skulle vara mer betydande eller 

framstående än något annat. Den egna kroppen ger inte upphov till vanföreställningen att den 

kan innefatta hela världen, istället kan vi se att den kropp vi har kan liknas vid ett objekt. Som 

ett objekt hör vi samman med och kan jämställas med alla andra objekt. 

 

 

                                                
106. Ambrose red., Wittgenstein’s Lectures: Cambridge 1932-35, 16. 
107. Wittgenstein, Notebooks, 82e. 
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