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Abstract 

The sound of the rain needs no translation: Alan Watts on society and modern man, 

Stockholm University, History of Ideas, 2014 

The sound of the rain needs no translation: Synen på samhället och den moderna människan 

hos Alan Watts, Stockholms universitet, idéhistoria, 2014 

In the 1940s, 50s and 60s the two youth movements of the beats and the hippies emerged in the 

United States. Disagreeing with the progressive positivism of the previous generations these 

youths were part of a counter culture that adhered to an ideal of living in the present.  

 Alan Wilson Watts (1915–1973), most known for his popularization of eastern 

philosophy and religion in general and Zen-Buddhism in particular, became one of the most 

influential and well-read advocates of the new movements. Drawing upon eastern philosophy 

and religion as well as modern psychology, Watts challenged the western world view by 

rejecting the dualism of self and environment, arguing that man is one with God and nature and 

claiming that nothing exists but the present experience here and now.  

 Based on Watts’ view of man and reality, and in the context of the emerging youth 

movements, this study examines Watts’ criticism of western culture and society as well as his 

view on happiness and the possibility of a better life for the individual living in the west.

 The study shows that, according to Watts, the root of the problem facing western 

society lies in man’s incapability of distinguishing concept from reality, preferring abstract 

ideas and symbols to the experience present in everyday life. As a result, man perceives himself 

as separate from nature, waging war on his environment in a futile attempt at finding happiness 

by constantly striving for ever greater achievements of which the main goal always seems to 

lie somewhere in the future but never in the present. His ideas inspired the youth movements, 

although they moved in a different direction than the one he would have wanted.

 Watts, suggesting that an altered understanding of oneself as one with the universe is 

central in maintaining a thriving society in union with nature, claims that the essence of 

happiness consists of this understanding here in the present rather than the pursuit and obtaining 

of a desired goal. 

Keywords: Alan Watts; happiness; social and cultural criticism; counter culture; beat; hippie 

Erik Sjögren, erik.sjogren.su@gmail.com 

 



 
 

Innehåll 

 

Inledning 

Introduktion       1 

Syfte och frågeställningar      1 

Metod och material      1 

Tidigare forskning      3 

Alan Watts       4 

 

Undersökning 

Strävan efter lycka      6 

Människan och samhället      10 

Alan Watts och motkulturen     18 

 

Resultat 

Sammanfattning       21 

Avslutande diskussion      22 

 

Källor och litteratur 

Tryckt material       24 

Övrigt        25



1 
 

Inledning 

Introduktion 

Vi lever idag i en alltmer sekulariserad och kommersialiserad värld. Hos utbildningsväsendet 

ligger fokus på yrkeskarriären. Unga skolas tidigt till att lära sig att sätta upp mål för framtiden, 

att kunna planera och skjuta upp nöjen, och att sträva efter något stort mål som skall förverkligas 

senare i livet, som först då skall innebära välgång, lycka och gott anseende.  

 På 1950- och 60-talet växte i USA en annan tradition fram. Beat- och hippierörelserna 

vände sig emot framstegstanken i det moderna samhället och förespråkade i stället ett mer 

bohemiskt ideal i en efterkrigstid med stor ekonomisk tillväxt, men med det samtidigt ständigt 

närvarande hotet att världen kunde ödeläggas i ett förestående kärnvapenkrig.1  

 Alan Wilson Watts (1915–1973) var, trots att han tillhörde den äldre generationen, en 

aktiv och inflytelserik inspirationskälla för denna nya motkultur. 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen ämnar undersöka Watts syn på den moderna människan och det samhälle hon lever 

i. Vilka fel ser han i människans tillvaro och de samhälleliga institutionerna, och vad borde vara 

annorlunda? Vad kan individen göra för att skaffa sig en bättre tillvaro? Det är de praktiska 

implikationerna av Watts filosofi som undersöks, men inte hans filosofi och världssyn som 

sådan. 

- Hur ser Watts på människans möjligheter att bli lycklig och finna mening i tillvaron? 

- Vad presenterar Watts för kritik av den moderna människan och det samhälle hon lever i? 

Vad menar han bör förändras, och hur kan denna förändring göras möjlig? 

- Vilken betydelse hade Watts tänkande för beat- och hippierörelsen och i vilken mån 

representerade dessa rörelser den samhällsförändring Watts eftersträvar? 

Metod och material 

Watts litterära produktion är omfattande. Till den huvudsakliga bibliografin som Watts 

publicerade under sin egen livstid räknas över 20 böcker. Utöver detta finns dessutom 

tidskriftsartiklar och pamfletter, medverkan i andra böcker, radio- och tv-program och 

                                                      
1 James William Coleman, The new Buddhism: the western transformation of an ancient tradition, Oxford: 
Oxford University Press, 2001, s. 63. 
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föreläsningsserier.2 Denna bibliografi har vuxit än mer efter Watts död då sonen Mark Watts 

förvaltat arvet efter sin far och gett ut nya böcker utifrån färdiga och ofärdiga manuskript, 

inspelade föreläsningar med mera. Tre böcker finns i svensk översättning.  

 På grund av det begränsade utrymmet har jag som en primär kvantitativ avgränsning 

för min undersökning endast utgått från material som Watts i bokform publicerat under sin egen 

livstid. Inom denna avgränsning har jag dessutom mer kvalitativt bedömt vilka böcker som bäst 

kan besvara mina frågor, och efter en lättare genomgång sållat bort andra. Till de böcker som 

jag inte har använt hör främst Watts teologiska verk och kristendomskritik samt hans böcker 

om zen-buddhism i synnerhet och österländsk filosofi i allmänhet. Till mitt huvudsakligen 

studerade material hör därför dessa titlar: 

The Meaning of Happiness: The Quest for Freedom of the Spirit in Modern Psychology and the 

Wisdom of the East (1940)   

Nature, Man and Woman (1958)  

The Book: On the Taboo Against Knowing Who You Are (1966)  

Does It Matter?: Essays on Man’s Relationship to Materiality (1970)  

Cloud-Hidden, Whereabouts Unknown: A Mountain Journal (1973)  

Jag anser inte att den här avgränsningen är problematisk utan vill hävda att jag trots att jag 

endast studerar en mindre del av hans totala produktion bör kunna ge en rättvis bild av Watts 

tänkande, detta på grund av att han ständigt diskuterar en viss typ av frågor och många böcker 

tjänar som en upprepning eller omformulering av ämnen han tidigare diskuterat snarare än en 

diskussion av helt nya ämnesområden. Likartade teman, exempel och citat förekommer 

genomgående, och detta gäller även för de föreläsningsserier som finns utgivna på CD, 

exempelvis Do You Do It Or Does It Do You? och Out Of Your Mind. Det är tydligt att böckerna 

har tjänat som grund för föreläsningarna, eller vice versa, och att Watts oavsett vilket medium 

som brukas ger uttryck för ett koherent tänkande.     

 Ett undantag finns dock för den tid Watts arbetade som pastor för Episkopalkyrkan, då 

han försökte etablera en syntes mellan kristendom och österländsk religion. Efter att han lämnat 

kyrkan tog han avstånd från kristendomen och förklarade senare denna syntes omöjlig att 

genomföra.3  Just denna avvikelse bör dock inte spela någon större roll då jag inte ämnar 

                                                      
2 Michael C. Brannigan, Everywhere and Nowhere: The Path of Alan Watts, New York: Peter Lang 
Publishing, 1988, s. 179–184. 
3 David K. Clark, The Pantheism of Alan Watts, Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1978, s. 48; David L. 
Smith, ”The Authenticity of Alan Watts”,  i Gary Storhoff  & John Whalen-Bridge (red.), American Buddhism 
as a Way of Life, Albany: State University of New York Press, 2010, s. 20. 
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undersöka Watts syn på kristendomen, men möjligheten finns att Watts någonstans i dessa 

försök föreslår andra praktiska levnadssätt och en annan samhällskritik än den som jag utgår 

från i hans tidigare och senare böcker.      

 Tidsmässigt är min avgränsning förskjuten åt den senare delen av Watts liv. Detta skall 

dock inte ses som någon avgränsning i sig, utan är endast en konsekvens av att det var då han 

var som mest produktiv och att det är i dessa böcker som han främst lyfter fram sin 

samhällskritik, vilken är mer frånvarande i den tidiga litteraturen.   

 Som nämnt i syftet fokuserar uppsatsen på de praktiska implikationerna av Watts 

filosofi, med detta menat att jag kommer avstå från att analysera Watts filosofi – hans 

världsbild, religionsyn och metafysik – och i stället fokusera på hur han ser på människans 

vardagliga liv i samhället. Hans filosofi måste dock ses som grundläggande för förståelsen av 

de praktiska implikationerna, och är således kort presenterad nedan under rubriken Alan Watts. 

För att göra denna beskrivning får jag huvudsakligen förlita mig på den referenslitteratur som 

finns. Referenslitteraturen får också fungera som huvudsaklig grund för besvarandet av min 

tredje frågeställning, även om detta svar bör ses som avhängigt de två föregående. 

 Begreppet motkultur, ”counter culture”, etablerades av Theodore Roszak 1968. Han 

anser rörelsen så ständigt föränderlig att det är svårt att definiera den, liksom det givetvis är 

svårt att definiera vad exakt det etablerade samhället står för. Roszak definierar dock begreppet 

som ”[…] a culture so radically disaffiliated from the mainstream assumptions of our society 

that it scarcely looks to many as a culture at all, but takes on the alarming appearance of a 

barbaric intrusion”. De är de ungas revolt mot de äldre som ställer sig emot det etablerade 

samhällets politik, moral, ekonomi och intellektuella strävanden. Definitionen är således inte 

exakt, och rörelsen inte homogen, men inom denna rörelse rymdes både beat-generationen och 

dess efterträdare, hippien.4 

Tidigare forskning 

Det finns inte någon tidigare svensk forskning om Watts. Till den engelskspråkiga hör fem 

huvudsakliga verk, varav två biografier. Biografierna är Alan Watts av David Stuart från 1976 

och Zen Effects: The Life of Alan Watts av Monica Furlong från 1986. Dessa liknar varandra 

både till innehåll och metod. De är främst baserade på Watts egen självbiografi, In My Own 

Way, men också till viss del på intervjuer av människor som verkade i Watts omgivning, och 

de ger ungefär lika stort utrymme åt både hans privata och offentliga liv men gör inga försök 

                                                      
4 Theodore Roszak, The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its 
Youthful Opposition, Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1995[1968], s. 42, 47. 
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att varken beskriva eller analysera hans tänkande.     

 Mer inriktade på Watts tänkande är i stället The Pantheism of Alan Watts av David K. 

Clark från 1978 och Everywhere and Nowhere: The Path of Alan Watts av Michael C. 

Brannigan från 1988. Clarks bok är enklare och mer kortfattad, och han har en öppet positiv 

inställning till Watts i sin analys. Brannigan är mer ute efter att undersöka och analysera Watts 

filosofi utifrån dess grundbegrepp, och diskuterar således i högre utsträckning än Clark även 

dessa begrepps ursprung som huvudsakligen härrör från hinduism, buddhism och taoism.

 Alan Watts—Here and Now: contributions to psychology, philosophy and religion, 

redigerad av Peter J. Columbus och Donadrian L. Rice, är en nyutkommen antologi från 2012, 

som diskuterar olika aspekter av Watts liv och tänkande. Det finns också ett flertal artiklar 

publicerade om Watts, bland andra ”The Authenticity of Alan Watts” av David L. Smith i 

American Buddhism as a Way of Life och ”The Wayward Mysticism of Alan Watts” av Louis 

Nordstrom och Richard Pilgrim i Philosophy East and West.    

 Watts förekommer dessutom i en stor mängd litteratur av mer varierad sort, där hans 

liv och tänkande diskuteras utifrån olika kontexter. Till dessa hör bland andra How the swans 

came to the lake av Rick Fields från 1981; The Making of a Counter Culture: Reflections on 

the Technocratic Society and Its Youthful Opposition av Theodore Roszak från 1968; North 

American Buddhists in Social Context av Paul David Numrich från 2008; The new Buddhism: 

the western transformation of an ancient tradition av James William Coleman från 2001 och 

På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro? av Olav Hammer från 1997. 

Alan Watts 

Alan Watts föddes den 6 januari 1915 i Chislehurst, Kent, Storbritannien, av kristna föräldrar 

men förklarade sig redan i tonåren buddhist och var tidigt verksam vid the Buddhist Lodge i 

London. Trots goda skolresultat fick han inget stipendium för universitetsstudier (han valde att 

skriva antagningsprovet som om det vore skrivit av Nietzsche, vilket inte uppskattades)5 utan 

började studera på egen hand, och läste brett inom filosofi, psykologi och religion. Watts 

inspirerades av bland andra psykoanalytikern C.G. Jung och zen-buddhisten D.T. Suzuki och 

publicerade redan 1936 sin första bok The Spirit of Zen. Efter i förtid avslutade zen-studier i 

New York, och trots att han fortfarande ansåg sig själv vara buddhist, studerade Watts teologi 

vid ett seminarium inom Episkopalkyrkan, och han fick en tjänst som pastor och rådgivare till 

studenter vid Northwestern University, vilket han ansåg vara en lämplig plattform från vilken 

                                                      
5 Smith, ”The Authenticity of Alan Watts”, s. 17. 
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han kunde föra fram sina idéer. Efter en otrohetsaffär och skilsmässa tvingades han dock lämna 

kyrkan under skandalartade former, och flyttade istället till Kalifornien som föreläsare vid den 

nyöppnade American Academy of Asian Studies. Tiden efter 1950 såg en ökad produktivitet hos 

Watts, som började göra sig ett namn genom sina böcker, framträdanden i radio och tv och 

föreläsningar givna vid olika amerikanska universitet. Han lärde känna de framträdande 

författarna och inspiratörerna inom motkulturen, så som Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gary 

Snyder, D.T. Suzuki, Timothy Leary och Aldous Huxley, som ofta träffades på husbåten Vallejo 

i Sausalito, där Watts under en tid bodde. Watts alkohol- och tobaksberoende tog dock på 

hälsan, och han dog i sömnen den 16 november 1973 i sin stuga på berget Mount Tamalpais, 

där han på senare år bodde och skrev flera av sina böcker.6     

 Primärt var Watts tänkande starkt påverkat av buddhismen hos just Suzuki.7 Suzuki 

tillhörde inriktningen rinzai, och lärde ut en mer tempelinriktad snarare än folklig variant av 

buddhismen. Det var denna zen som kom att spridas och till en början dominera buddhismen i 

väst, medan den andra stora inriktningen, soto, ignorerades av Suzuki.8  

 Watts var dock inte strikt trogen zen utan tog inspiration från många olika 

idétraditioner, förutom olika buddhistiska inriktningar både taoism och hinduistisk Vedanta 

men även, främst katolsk, kristendom.9 Watts försökte sedan förena dessa med både modern 

psykologi och naturvetenskap. Hos den moderna psykologin fick han stor inspiration från Jungs 

teorier om det undermedvetnas betydelse, som Watts menar redan fanns inom österländsk 

religion. Psykologin såg Watts som ett sätt att kunna förena österländskt och västerländskt 

tänkande, och han hade dessutom stor tilltro till psykoterapin.10   

 Watts världsbild är således ett hopkok av olika traditioner. Centralt och ständigt 

återkommande hos Watts är hans panteism och icke-dualism. Allt är ett, och det som kan kallas 

Gud manifesterar sig i alla varelser och all materia.11 Watts menar att vårt upplevda jag, egot, 

är en illusion. En definition av oss själva som ”[…] a separate ego enclosed in a bag of skin” 

tar inte hänsyn till hur beroende vi är av vår omgivning och stämmer inte heller överens med 

synen hos varken västerländsk vetenskap eller österländsk religion.12  Därmed följer också 

Watts axiom ”[…] one cannot experience [...] self (center) except in relation to other 

                                                      
6 Monica Furlong, Zen Effects: The Life of Alan Watts, Woodstock: Skylight Paths, 2001, passim 
7 Smith, ”The Authenticity of Alan Watts”, s. 16 
8 8 Olav Hammer, På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro?, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 
2004[1997], s. 111 f. 
9 Smith, ”The Authenticity of Alan Watts”, s. 13 f. 
10 Brannigan, Everywhere and Nowhere, s. 28f; Furlong, Zen Effects, s. 65f. 
11 Clark, The Pantheism of Alan Watts, s. 30 f,  
12 Alan Watts, The Book On the Taboo Against Knowing Who You Are. New York: Random House Vintage 
Books, 1989[1966], s. ix. 
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(surround).”13 Utan dess omgivning går det inte att definiera ett ting, och om ett ting inte går 

att definiera annat än i relation till ett annat ting så är tingen inte två utan ett.   

 Watts poängterar också betydelsen av subjektiv erfarandet, ”experience”, som 

viktigare än det som kan beskrivas med ord. All kunskap grundar sig på erfarenhet, och denna 

måste upplevas på egen hand. Språket är ett koncept och kan kanske komma nära men aldrig 

på riktigt beskriva den omedelbara upplevelsen av verkligheten. En mystisk, religiös eller 

spirituell ”experience” går inte att beskriva med ord och kommer alltid förbli oförklarlig för 

den som inte upplevt det själv.14 

Undersökning 

Strävan efter lycka 

I dag, en tid där religionen som ett mål i sig inte längre har samma plats i det västerländska 

samhället söker människan en annan mening med livet: lycka. Om inte huvudmålet så är det 

åtminstone ett delmål i varje människas liv att bli lycklig på något sätt. Var och en bör vilja 

något, och genomföra det. ”I have for years been under the illusion that one should aspire to 

something ’better in life’ [---] this something ’better’ is always cerebral, abstract, and symbolic: 

to be a writer, clergyman, lawyer, politician, financier, professor, or philosopher”.15 Watts 

ställer sig dock kritisk till den typ av lycka som ofta eftersträvas, då människor handskas med 

denna strävan på fel sätt och sällan vet vad de talar om.    

 Ett problem Watts ser är föreställningen om att lyckan alltid skall komma senare, att 

målet alltid tycks ligga någonstans i framtiden, ”[…] just round the corner perhaps, but always 

beyond”. Watts menar att en sådan förhoppning är felaktig, och att man aldrig kommer kunna 

finna någon lycka i framtiden om man inte kan känna det redan i nuet.16 Ett ytterligare problem 

är att människan sällan har mer än en vag uppfattning om vad det är som kommer göra henne 

lycklig, eller hur det skall ske. ”We have taught ourselves to pursue such abstract and weakly 

perceived goals as happiness, love, goodness, service to others, fun, fame, fortune, power, 

peace, or God—but we have more words than experience for what we mean.”17  Om man vet 

                                                      
13 Alan Watts, Cloud-hidden, Whereabouts Unknown: A Mountain Journal, New York: Random House 
Vintage Books, 1974[1973], s. 180. 
14 Clark, The Pantheism of Alan Watts, s. 50, 58, 62 f. 
15 Alan Watts, Does It Matter?: Essays on Man’s Relationship to Materiality, Novato, California: New World 
Library, 2007[1970], s. 42. 
16 Alan Watts, The Meaning of Happiness: The Quest for Freedom of the Spirit in Modern Psychology and the 
Wisdom of the East, New York: Harper Colophon Books, 1979[1940], s. 134. 
17 Watts, Cloud-hidden, s. 137. 
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vad man vill kan man nöja sig med det, men om man inte vet finns det ingen gräns för ens 

strävan och man kommer aldrig bli nöjd och finna frid.18    

 För Watts grundar sig människors lycka varken på materiella tillgångar, relationer till 

andra människor, uppfyllandet av ett mål eller några andra konkreta, faktiska omständigheter. 

”By a hundred different techniques we can adjust the details of our lives and make ourselves 

happy in the superficial sense of having nothing specific to be unhappy about”, men detta är 

enligt Watts inte lycka.19 Livet blir kanske enklare och mer bekymmerslöst, men med ett ökat 

välstånd av denna sort kommer dessutom oundvikligen rädslan att förlora det.20 Inte heller ökad 

lust, eller minskad olust, är relevant för lycka, och dessa två bör inte ses som motsatta utan 

hellre som komplementära då de förutsätter varandra.21 Att människan känner olust och lidande 

är således ett ofrånkomligt faktum, men detta behöver inte ses som något negativt. ”All men 

suffer, now as well as in ancient times, but not all are unhappy, for unhappiness is a reaction to 

suffering, not suffering itself”.22 Lust är dessutom, oavsett hur stark, alltid avtagande. ”[I]t is 

impossible to remain at a peak of ecstasy for a long time, even when the types of ecstasy are 

frequently varied”.23 Målet i människans sökande efter lycka kan heller aldrig vara att nå någon 

specifik punkt i livet, för så fort hon når dit har tillfället passerat och det går inte att hålla fast 

vid en upplevelse eller känsla någon längre stund. ”No stage is final because the meaning of 

life is in its movement and not in the place to which it moves”.24   

 För Watts är lycka i stället, ur en aspekt, ett accepterande av tillvaron. Genom att 

acceptera tillvaron förstår människan sig själv som ett med naturen, världsalltet, och i detta når 

hon frihet. ”To be free man must see himself and life as a whole, not as active power and passive 

instrument but as two aspects of a single activity.” Som ett med naturen gör människan det hon 

gör på samma sätt som vattnet rinner och vinden blåser, och på så vis manifesterar sig naturen 

och universum.25 På detta sätt förhåller det sig med allt, och allt som händer är vad universum 

gör just nu. ”If any apple could become fully aware it would say, ’I am what the tree is doing.’”26 

 Friheten som nås innebär dock inte någon evig extas eller ett extraordinärt 

medvetande. ”The Great Illumination is the state of consciousness you have at this moment, 

                                                      
18 Watts, The Book, s. 111. 
19 Watts, The Meaning of Happiness, s. 120. 
20 Watts, Cloud-hidden, s. 124. 
21 Watts, The Meaning of Happiness, s. 4 f. 
22 Watts, The Meaning of Happiness, s. 12. 
23 Watts, Cloud-hidden, s. 57. 
24 Watts, The Meaning of Happiness, s. 101. 
25 Watts, The Meaning of Happiness, s. 179 f. 
26 Watts, Cloud-hidden, s. 62. 
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and it is recognized as such only when you cease to run away from it”. 27  Watts medger 

omöjligheten i att hitta relevanta språkliga begrepp för att kunna beskriva ett slags ”[…] 

freedom of the spirit” och ”[…] total acceptance of life and of oneself”, men att de idéer som 

härrör från hinduistisk Vedanta, Mahayana-buddhism och taoism kommer så nära verkligheten 

som är möjligt.28 I ett förord till en senare upplaga av The Meaning of Happiness skriver Watts 

att hans definition av lycka närmar sig den Aristoteliska eller Tomistiska i bemärkelsen av ett 

absolut mål, ”[…] man’s true end or destiny”, och detta som ”[…] union with God, or, in 

Oriental terms, harmony with the Tao, or moksha, or nirvana.”29    

 Denna förening med alltet och accepterande av tillvaron bör inte förstås som något 

som skall uppnås i döden, då det som finns endast finns i nuet. Det måste inte nås genom någon 

specifik metod och kräver inte att man följer någon doktrin, lever på ett visst sätt eller följer 

några specifika regler. Tillståndet är helt subjektivt, och innefattar ett sätt att tänka och se på 

världen, där det centrala är insikten om hur människans dualistiska syn på sig själv och naturen 

som två separata ting är helt felaktig. Watts menar att ”[…] true acceptance is accepting yourself 

as you are NOW, at this moment, before you have even begun to make yourself different by 

accepting yourself”.30 Allt finns redan, och det enda du kan göra är att öppna ögonen och se det 

som är som det är. Detta ser Furlong som högst centralt i Watts tänkande, vilket bryter mot den 

centrala tanken i zen om att upplysning är en insikt som växer fram genom fokuserad övning 

och intensiva studier.31        

 Watts menar att verkligheten i objektiv mening förhåller sig på detta sätt men att det 

finns en betydande skillnad mellan att förstå det rationellt och att känna och uppleva det på 

riktigt. Att komma till denna insikt kan ske plötsligt men det kan också ta lång tid. Sökandet 

efter lycka är som att gå i en cirkel, och man kommer inte någon annanstans än tillbaka till där 

man började. Men cirkeln kan också vara ett sätt för att kunna komma till insikt om att man 

aldrig kan finna det man sökte utan att man redan hade det från början, och alltid har haft det.32 

”Those who search for happiness do not find it because they do not understand that the object 

of their search is the seeker”.33 ”For it is only by trying to accept life as a whole that we can 

make ourselves aware that there was never any real need to try, and that spirituality is in fact a 

                                                      
27 Watts, The Meaning of Happiness, s. 198. 
28 Watts, The Meaning of Happiness, s. 139. 
29 Watts, The Meaning of Happiness, s. iii. 
30 Watts, The Meaning of Happiness, s. 132. 
31 Furlong, Zen Effects, s. 81–83. 
32 Watts, The Meaning of Happiness, s. 119 f. 
33 Watts, The Meaning of Happiness, s. 174. 
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matter of ’becoming what we are’”.34      

 Watts belyser också det upplevda problemet med döden. Människan befinner sig i en 

problematisk position, då det i hennes hjärta finns en längtan att kunna övervinna döden.35 Felet 

människor gör är att de ser liv och död som motsatser, där livet är det goda och döden det onda, 

och att det pågår ett evigt krig mellan liv och död.36 Den här synen ser Watts som befäst i alla 

historiska kulturer där man förbiser dessa två sidors ömsesidiga beroende.37 ”In fact life and 

death are not opposed but complementary”.38 Som en del av alltet är det endast naturligt att 

olika individer dör och nya föds. ”My death will be the disappearance of a particular pattern in 

the water.”39 Watts exemplifierar även utifrån djurens perspektiv, som han menar man kan ta 

lärdom av då de har ett mer direkt förhållningssätt till tillvaron. Måsar och fiskar filosoferar 

inte. ”They go on living right up to the very moment when the game is no longer worth the 

candle. I’m quite sure that they don’t lecture each other about their duties or worry about where 

they are going after they die.”40        

 En sådan typ av religiöst tänkande är således ett sätt att finna lycka i nuet som inte 

kräver att man ägnar sig åt någon form av religionsutövning i vanlig bemärkelse. För att nå 

lycka, frihet eller ”spiritual experience” behöver man inte studera någon skrift, leva asketiskt, 

meditera eller göra något annat specifikt. ”There is as much freedom of the spirit in watching 

sparrows on a city street as in meditating in some mountain solitude under the stars”.41 Denna 

frihet star i stället att finna i vardagen. ”[F]rom the spiritual point of view a priest is not 

necessarily more holy than a truck-driver”.42     

 Då Watts i sitt tänkande utgår från många olika idétraditioner använder han också 

dessas begrepp för att beskriva olika religiösa koncept. Därför använder han många gånger 

begrepp så som ”Brahman” eller ”Tao” för att beskriva världssjälen, alltet eller ”ultimate 

reality”, då han menar att det är en fungerande terminologi.43     

 Men det är å andra sidan tydligt att han talar till en amerikansk eller västerländsk, i 

huvudsak kristen, läsare, då han exemplifierar med Jesus som ett exempel på någon som 

kommit till insikt om just det Watts förespråkar, att man är ett med Gud: ”[…] if Jesus could 

                                                      
34 Watts, The Meaning of Happiness, s. 66. 
35 Watts, The Meaning of Happiness, s. 4. 
36 Watts, The Book, s. 88. 
37 Watts, Nature, Man and Woman, New York: Random House Vintage Books, 1991[1958], s. 18 f. 
38 Watts, The Meaning of Happiness, s. 3. 
39 Watts, Cloud-hidden, s. 18. 
40 Watts, Cloud-hidden, s. 8. 
41 Watts, The Meaning of Happiness, s. 200. 
42 Watts, The Meaning of Happiness, s. 47 f. 
43 Se t.ex. The Meaning of Happiness, s. 64 f, 71 f, 82; Clark, The Pantheism of Alan Watts, s. 61, 
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realize his identity with God, you can also—but this God does not have to be idolized as an 

imperious monarch with a royal court of angels and ministers.” Den västerländska, 

monoteistiska, monarkiska gudsbilden där Gud framställs som konungarnas konung förkastar 

han helt och hållet. En bättre bild är enligt Watts i stället Gud som ”[…] the love which moves 

the sun and others stars”.44 Gud kan ses som ”the One” men är för den skull inte separat från 

alltet.45 Genom att uppleva sig själv som ett med Gud, livet, universum, oberoende av vilken 

term man föredrar, menar Watts att man, oavsett hur man väljer att leva sitt liv, ser världen på 

ett nytt sätt, och att detta är lycka. 

For the free man has become aware of the mystery that the whole power of the universe is 

at work in the least of things, the least of thoughts, and the least of deeds. In lifting his 

finger he uses the same power that hurls the stars through space and causes their fire [---] 

In whatever he feels, thinks, or does he cannot cut himself off from that power [---] He 

knows that he expresses it both in living and in dying, in creating and in destroying, in 

being wise and in being a fool.46 

Människan och samhället 

Grunden till Watts samhällskritik ligger till stor del i människans oförmåga att skilja verklighet 

från koncept; världen som den egentligen är från de tankar, ord och idéer som vi använder för 

att beskriva världen, men som var och en bör vara medveten om inte alltid stämmer överens. 

Exempelvis menar han att amerikaner bryr sig mer om staten USA än marken de står på. De 

föredrar något abstrakt, i Watts mening icke-existerande annat än i tanken, framför det konkreta, 

vilket får som konsekvens att de förstör det egna landet och utnyttjar resurser på ett ohållbart 

sätt. Ett tydligt exempel Watts nämner är hur den amerikanska kongressen röstat igenom ett 

förslag om att det är förbjudet att bränna den amerikanska flaggan. ”Yet the very congressmen 

who passed this law are responsible […] for burning, polluting, and plundering the territory that 

the flag is supposed to represent.”47       

 På ett liknande sätt menar han att det förhåller sig med begreppen ”wealth” och 

”money”, då pengar aldrig kan ha ett riktigt värde utan endast ett symboliskt. Människor tycks 

dock uppskatta pengar i sig mer än de faktiska varor och tjänster de kan bytas mot.48 Pengar 

kontrollerar allt och utan pengar står människor handfallna. Watts beskriver det absurda i hur 

                                                      
44 Watts, Cloud-hidden, s. 149. 
45 Watts, The Meaning of Happiness, s. 130. 
46 Watts, The Meaning of Happiness, s. 200. 
47 Watts, Does It Matter?, s. 1–3. 
48 Watts, Does It Matter?, s. 4 f. 



11 
 

människor tänker i en kapitalistisk ekonomisk kris, där varor såväl som arbetskraft finns 

tillgängligt men människor tycker sig sakna ett incitament för att producera då det inte finns 

något löfte om betalning i pengar, varvid ingen gör något.49     

 Ett annat exempel han tar upp är hur människan upplever tiden. Watts menar att dåtid 

och framtid endast är koncept som vi använder för att beskriva världen på ett praktiskt sätt, men 

att de egentligen inte finns i verkligheten. Hur mycket du än planerar för det du vill göra, eller 

minns det du gjort, sker dessa tankar i nuet, och nuet är det enda upplevda tillstånd som finns.50 

Att endast sträva efter saker som skall ske i framtiden blir därför meningslöst. ”For unless one 

is able to live fully in the present, the future is a hoax. There is no point whatever in making 

plans for a future which you will never be able to enjoy.”51   

 Samma oförmåga gäller i allra högsta grad för människans syn på och förhållande till 

naturen. Människor i dag, formade av västerländsk kultur, ser världen som något de rör sig 

omkring i, men inte som något som är en del av de själva utan snarare något som skall kuvas 

av teknologin för att tjäna människans intressen.52 I stället för att se sig som en del av naturen 

är de främlingar, ”[…] strangers on the earth, sent down into this world from a purely abstract, 

ideational, and spiritual heaven”.53 Watts argumenterar dock för att den bilden inte är giltig 

enligt modern naturvetenskap, och att det i strikt ekologisk mening inte finns några separata 

levande varelser. Separata ting finns bara i våra tankar, idéer och språkliga koncept.54 På grund 

av detta menar Watts att människan, i stället för att leva i jämvikt, för ett krig mot naturen där 

målet tycks vara att stå över naturen som dess härskare. Detta är ett synsätt han tillskriver som 

unikt för väst, och där han menar att människor måste tänka om och försöka se världen på ett 

nytt sätt. ”We are not in nature; we are nature.”55  

To draw a new moral from the bees and the flowers: the two organisms are very different, 

for one is rooted to the ground and broadcasts perfume, while the other moves freely in the 

air and buzzes. But because they cannot exist without each other, it makes real sense to say 

that they are in fact two aspects of a single organism. Our heads are very different in 

appearance from our feet, but we recognize them as belonging to one individual because 

                                                      
49 Watts, Does It Matter?, s. 3f. 
50 Watts, Does It Matter?, s. 31 f. 
51 Watts, The Book, s. 80. 
52 Watts, Nature, Man and Woman, s. 3. 
53 Watts, Cloud-hidden, s. 82 f. 
54 Watts, Does It Matter?, s. 36. 
55 Watts, Cloud-hidden, s. 82 f. 



12 
 

they are obviously connected by skin and bones. But less obvious connections are no less 

real.56 

Grunden till den här synen på världen menar Watts ligger hos kristendomens historiskt sett 

dominerande ställning inom västerländskt tänkande. Således kvarstår till viss del än i dag vissa 

föreställningar sammankopplade med den monoteistiska världsbilden, det Watts väljer att kalla 

”[…] the Ceramic Model of the universe”, en strikt dualistisk världsbild enligt vilken ande och 

materia förstås som åtskilda, där Gud (ande) formar världen (materia) på samma sätt som en 

krukmakare formar lera, och som Gud blåste liv i lerfiguren Adam. Eftersom att Gud skapade 

världen vid tidens begynnelse är denna världsbild således också linjär. 57  

 Häri ser Watts en förklaring till människans upplevda separation från naturen, då hon 

upplever sig själv som en ande fast i en materiell kropp.    

 En alternativ världsbild, utvecklad av skeptiker till den keramiska, är ”[…] the Fully 

Automatic model of the universe”; världen som styrd av fysikens lagar enligt vilka materia 

studsar mot annan materia som biljardbollar, där Gud som skapare inte längre är nödvändig. 

Denna ser Watts som dominerande i väst i dag. En tredje världsbild är i stället organisk, enligt 

vilken världen inte styrs av mekaniska lagar och inte består av bitar av materia som är formade 

av någon ande. Allt ses i stället som ömse sidor av samma sak, oupplösligt sammanvävda.58

 Denna oförmåga till enhet med naturen får konsekvenser för bland annat industriell 

produktion och teknologisk utveckling. Watts varnar för den teknologiska industrins 

utnyttjande av jordens resurser och menar att man i dag inte kan vara säker på vilka 

konsekvenser det kan få i framtiden.59 Watts eftersträvar därför ett mer miljövänligt tänkande. 

”[L]ittle is as yet being done to develop an ecological technology—that is, a technology in 

which man has as much respect for his environment as for himself.”60 Watts är också kritisk 

mot mycket av det som industriell produktion och utveckling för med sig. ”What is the point of 

Progress if the food is tasteless, the housing absurd, the clothing uncomfortable, the religion 

just talk, the air poisoned by Cadillacs, the work boring[...]”.61   

 Denna utveckling är dock en fråga i vilken Watts har delade åsikter. Trots dess 

negativa sidor prisar han nämligen teknologin i det att den gör människan fri att kunna syssla 

med annat än att kämpa för överlevnad. I en kortare utopisk skildring förutser han för år 2000 

                                                      
56 Watts, Does It Matter?, s. 36. 
57 Watts, The Book, s. 60–62. 
58 Watts, The Book, s. 63–65. 
59 Watts, Nature, Man and Woman, s. 5 
60 Watts, Does It Matter?, s. 15. 
61 Watts, Cloud-hidden,  s. 127. 
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ett samhälle i vilket ”[…] there need be no slaves but machines”, där inga pengar finns och där 

människor endast jobbar ett par timmar per dag, något som möjliggjorts genom teknologins 

framsteg.62 Teknologins utveckling och maskinernas arbete är det som ska styra i princip all 

produktion så att människan blir fri att kunna göra vad hon vill. Han är dock tydlig med att 

poängtera att teknologin endast är rättfärdigad om den eftersträvar konkret välfärd som 

människor kan uppskatta här och nu. 

There is no possibility of abandoning technology and retreating into simple and sentimental 

anarchy. What we really need is a technology managed by people who no longer experience 

’self’ as something foreign to the body and its physical environment [---] a technology 

aimed, not at abstract and inedible dollars, but at caviar and excellent wines the whole 

world around.63     

Även om politik aldrig hörde till Watts primära intresseområden uttalar han sig vissa gånger i 

olika frågor. Han ser sin egen tid som postideologisk och menar att resurser finns för att föda 

alla människor på jorden oavsett vilken väg politiken tar, men att missförståndet mellan symbol 

och verklighet är det som hindrar utvecklingen. ”I predict that by AD 2000, or sooner, no one 

will pay taxes, no one will carry cash, utilities will be free, and everyone will carry a general 

credit card” innehållandes ett slags medborgarlön. Utöver detta är folk fria att arbeta extra med 

”[…] an art or craft, profession or trade that has not been displaced by automation.” 64 

 Någon konkret plan för hur denna förändring ska genomföras diskuterar Watts inte. 

Han målar upp grandiosa scenarion om hur samhället kan komma att ödeläggas, eller frodas, 

men hans förklaringar till hur detta kan komma att ske fokuserar ständigt på vilken 

mentalitetsförändring som krävs hos människan snarare än hur detta ska realiseras i praktiken. 

 Dessa tankar om ett förändrat samhälle till trots menar Watts att utvecklingen i längden 

inte kommer att leda någonvart, och det finns inget slutmål. ”Like the planet itself, human 

history goes round. There are dawns of hope and sunsets of sorrow”, men i slutändan är tillvaron 

cyklisk.65 Alternativet, den historiska framstegstanken, är i längden omöjlig och enligt Watts 

inte heller önskvärd. När man har räddat hela världen från svält och elände, vad kommer sen? 

Skall alla göras om till en enda stor bourgeoisie som deltar i västvärldens ”rat-race” där alla blir 

konsumenter som ser på tv? 66        

                                                      
62 Watts, Does It Matter?, s. 5, 13. 
63 Watts, Does It Matter?, s. 74 f. 
64 Watts, Does It Matter?, s. 4 f. 
65 Watts, Cloud-hidden, s. 14. 
66 Watts, The Book, s. 110. 
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 I sitt exemplifierande av det moderna samhällets baksidor beskriver Watts det 

civiliserade väst med liknelsen om den förlorade sonen, ”[…] the parable of the Prodigal Son”. 

Till skillnad från sin äldre bror som stannar hemma och arbetar på faderns gård ger sig den 

förlorade sonen ut i världen slösar bort alla sina pengar. ”Civilized man is the prodigal, and the 

primitive is the elder son who always stayed at home—unconsciously in harmony with nature”. 

Den yngre brodern känner sig dock snart frånvänd från världen; ”[…] his whole culture is a 

violation of nature; he becomes utterly dependent on his machines and perishes when left to 

fend for himself against the elements”. Han kommer dock till insikt till slut och återvänder hem 

till sin far och äldre bror.67 Watts ser dock en nödvändighet i detta. Människans eviga strävan 

framåt kommer att leda bort från naturen, det är naturligt. Men den insikt detta ger för henne 

tillbaka, och så sluts cirkeln och allt börjar om på nytt.68    

 Watts ser dock inte en reell återgång till naturen som något som skulle göra samhället 

bättre och inte heller som något givande för den individ som gör det. Watts är i stället kritisk 

mot den typen av ”back to nature”-romantiker som menar att detta skulle vara lösningen, då 

dessa gör det på grund av att de tror sig på så vis kunna bli lyckliga och således strävar efter en 

bättre tillvaro och en upplevelse de aldrig kommer nå. Watts menar dessutom att en återgång 

till naturen är omöjlig då vi egentligen aldrig lämnat den. ”For the point is not [...] that it would 

be good to return to our original integrity with nature. The point is that it is simply impossible 

to get away from it, however vividly we may imagine that we have done so.”69 Människan 

kommer, oavsett hur hon upplever sig själv i förhållande till naturen, aldrig kunna vara något 

annat än en del av helheten.      

 Trotts denna kritik av sådana strävanden verkar Watts framstegspessimism i vissa fall 

som ett slags naturalistisk romanticism; idén om det enkla livet nära naturen och jordbruket, 

avskilt från civilisationen. Watts bodde också under en tid i ett avlägset, mindre 

jordbrukarkollektiv kallat Druid Hights, grundat av hans vän Elsa Gidlow.70 Där bodde han 

också i perioder ensam i en avlägsen stuga, och han förespråkar den sortens ensamhet, i vilken 

han menar att man kan lära sig att gå bortom tankar och idéer, och i stället uppleva världen 

direkt med sinnena.71 ”[W]e must go out of our minds (abstract values) to come to our senses 

(concrete values).”72        

                                                      
67 Watts, The Meaning of Happiness, s. 12-14. 
68 Watts, The Meaning of Happiness, s. 14 f. 
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 Watts ställer sig kritisk till ett skolsystem som föser alla mot en framtidsorienterad 

akademisk yrkeskarriär, en skola inriktad på att barnen får lära sig exakt vad för grundämnen 

maten innehåller men inte hur man njuter av den i nuet. De lär sig att nedvärdera praktiska 

yrken och färdigheter och lär sig inga av de ”[…] fundamental arts of life” som Watts menar 

väsentliga för livet: ”[…] cooking, farming, dining, dressing, furnishing and love-making”.73

 I sin diskussion av människans tillvaro hänvisar Watts många gånger till Jung, vars 

teorier om det undermedvetna influerade Watts starkt. Tillsammans med äldre kunskaper från 

det antika Indien och Kina är psykologin hos Jung och Freud det som enligt Watts haft störst 

inflytande på den västerländska synen på livet under 1900-talet.74 Jungs beskrivning av egot 

som ”[…] a device employed by the unconscious mind to achieve certain results” kopplar Watts 

liksom Jung själv till österländsk filosofi, inom vilken Watts ser liknande tankedrag.75 Det 

undermedvetna har i äldre österländsk religion beskrivits i form av gudar, demoner, änglar och 

andar, och således accepterats som faktorer som kan ha påverkan på en människas tillstånd och 

handlingar, utan att denna påverkan för den skull ses som ond eller människan som besatt.76 I 

väst har å andra sidan det rationella medvetandet premierats och allt irrationellt, till exempel 

undermedvetna tillstånd som depression, raseri eller galenskap, setts som vidskeplighet eller ett 

misslyckande av den medvetna viljan. I och med den moderna psykologin har dock det 

undermedvetnas betydelse vunnit mark även i väst, och psykologins mål är att göra människan 

medveten om vilka undermedvetna faktorer som påverkar bland annat humör och fobier.77 

 Watts är kritisk till den institutionaliserade religionen som verkar i samhället. Eftersom 

att präster historiskt sett haft andra uppgifter än religionen har de dessutom anspråk på att vara 

auktoritet i frågor om vetenskap och juridik, en roll som Watts menar borde ha försvunnit i och 

med specifika yrkens framväxt inom dessa fält. Dessutom har västerländsk religion, genom 

alltför stort fokus på doktrin, moral, spekulativ teologi och fokus på livet efter detta, förvridits 

till oigenkännlighet för alla förutom religiösa specialister, och religionens essens är därför 

onåbar för individen i samhället.78       

 Det som Watts ser som kristendomens essens ligger långt i från det som lärs ut i 

kyrkorna. Denna essens menar Watts finns i texter av bland andra Augustinus och Tomas a 

                                                      
73 Watts, Does It Matter?, s. 34–36. 
74 Watts, The Meaning of Happiness, s. xiii f. 
Watts skriver ”the last fifty years”, boken är publicerad 1940.  
75 Watts, The Meaning of Happiness, s. 23. 
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Kempis, medan prästerna sedan länge glömt bort meningen och symboliken i det de lär ut.79 

Kristna i dag följer snarare ”[…] a religion about Jesus instead of the religion of Jesus”. Watts 

menar att essensen i Jesus lära är att Jesus var panteist; att han visste att han var Guds son och 

av samma natur som Gud, och att alla andra också var det. Detta menar Watts att var och en 

måste inse.80 Watts eftersöker här en kristendom mer fokuserad på Jesus liv och läror, i vilken 

övrig kristen doktrin, om förenad med lärdom från psykologi och österländsk filosofi, kan 

tolkas symboliskt, och på så vis verka som en ny grund för religionen i västvärlden.81 

 Watts kan i någon mån ses som en anhängare av ”Philosophia Perennis”, en äldre 

tradition som populariserats under 1900-talet av Aldous Huxley enligt vilken alla religioner ses 

som fungerande vägar till ett gemensamt slutmål.82 Kristendomen kan därför fungera om den 

utövas på rätt sätt, men den är i sig inget Watts föredrar.    

 Watts är också kritisk mot att västerländsk religion i så stor utsträckning fokuserar på 

livet efter detta. Religionens plats är nu, i detta livet. Även om forskare kunde vetenskapligt 

bevisa att det fanns liv efter döden menar Watts att detta inte är en religiös fråga. Religionens 

syfte är i stället att finna ett svar på frågan ”[h]ow can I learn to love life, whose source and 

essence we call God? How can I learn to be united with it in all its expressions, in living and 

dying, in love and fear, in the outer world of circumstances and the inner world of thought and 

feeling, so that in union with it I may find freedom?”83 Religiöst utövande är inte ett medel för 

att nå ett bättre liv i döden utan för att nå ”[…] a fuller and greater life in this world”.84  

 I sin kritik av västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet kommer Watts in på frågor 

som mat, kläder och boende, där han tycks anse sig tala med stor auktoritet. Han problematiserar 

inte alls huruvida det finns en anledning till att människor väljer att köpa enkel, 

fabriksproducerad mat, och han ifrågasätter inte heller sin egen subjektivitet i dessa frågor. I 

stället verkar hans uppmaningar vara riktade mot en övre medelklass med en större grad av 

fritid och ekonomisk stabilitet än den genomsnittlige amerikanen.    

 Detta blir extra tydligt då han målar upp sin bild av det ideala hemmet. Watts 

eftertraktar njutning och välbehag i varje aspekt av vardagens aktiviteter. Estetiken är viktig, 

hemmet skall vara inrett på ett visst sätt och kök och vardagsrum bör inte vara separata, utan 

skall vara ett enat rum som och fungera som husets kärna, med kolgrill och exklusiva 
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köksredskap från hela världen.85 ”Incidentally, if you want truly elegant glassware for the 

kitchen [...] buy it from a dealer in laboratory equipment.”86 Maten skall tillagas gemensamt då 

detta stärker upplevelsen, man skall inte brådska och man skall endast använda råvaror av 

högsta kvalitet. Mikrovågsugnar och färdigmat är förbjudet.87    

 Han problematiserar dock konsumtionen ur ett moraliskt perspektiv. Genom valet att 

själv leva väljer man att döda. Oavsett om man väljer att äta kött eller ej menar Watts att varje 

människa sätter sig själv först i näringskedjan: ”[…] biological existence continues only 

through the mutual slaughter and ingestion of its various species”. Vegetarianism ser han inte 

heller som en lösning. ”To say that plants don’t really know that they are in pain is only to say 

that they can’t put it into words”.88 Det framgår inte hur Watts skulle ställa sig till idékoncept 

som veganism eller laboratorieodlad föda och huruvida detta skulle göra någon skillnad. 

Faktum kvarstår dock att all materia som varje människa utgör en gång har varit del av en annan 

levande varelse, oavsett vilken nivå av medvetande denna varelse en gång haft.  

 Watts många råd slår dock på flera sätt tillbaka mot honom själv då han lätt framstår 

som den auktoritet och övermoral som han själv är kritisk mot. Även om han inte direkt gör 

några sådana anspråk – och han även själv hävdade att han inte hade något att lära ut till 

människor som de egentligen inte redan visste89 – har han många bestämda åsikter om vad som 

är bra och dåligt, rätt och fel, bekvämt och obekvämt. Watts livsstilstips når sin mest absurda 

form när han ägnar sida efter sida åt att beskriva det nuvarande modet för både kvinnor och 

män och tar upp alla möjliga anledningar till varför det är fel; en blandning av generat 

bekymmer för hur jobbigt kvinnor har det (”How do single women, without husbands or maids, 

get themselves zip-snap-hooked together?”) och eget tycke (”Please ladies, just don’t do it”).90 

Det stora fokus han lägger på små detaljer om hur man förgyller vardagen kan här tyckas stå i 

skarp kontrast mot det han målar upp som väsentligt för lycka, som är helt oberoende av 

världsliga ting. Detta har dock sin förklaring i att när illusionen om jaget har fallit och man har 

kommit till insikt om hur världen är beskaffad finns det inget annat kvar än att njuta av livet på 

alla möjliga sätt. ”In the words of a Chinese Zen master, ’Nothing is left to you at this moment 

but to have a good laugh!’”91   

                                                      
85 Watts, Does It Matter?, s. 45f. 
86 Watts, Does It Matter?, s. 35. 
87 Watts, Does It Matter?, s. 32, 38–44. 
88 Watts, Does It Matter?, s. 23–26. 
89 Smith, ”The Authenticity of Alan Watts”, s. 13 
90 Watts, Does It Matter?, s. 55–67, 61 (citat). 
91 Watts, The Book, s. 156. 
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Alan Watts och motkulturen 

Watts var en frontfigur i rörelsen mot Vietnamkriget.92 Han riktar särskild kritik mot alla krig 

som utkämpas i försvar av religion, heder eller princip. ”If war must be, give me rather a war 

to capture an enemy’s wealth and territory, based on honest greed, in which I shall be careful 

not to destroy what I want to possess.”93 Vietnamkriget måste förstås som ett krig av den förra 

typen, snarare än den senare. ”If we were fighting in Vietnam with the honest and materialistic 

intention of capturing the wealth and the women of the land, we would be very careful to leave 

it intact.”94 Krig är aldrig rätt, men visa anledningar ser Watts som bättre än andra. 

 Watts tycks vara särskilt mån om att människor bör ta bättre vara på sin tid och i högre 

grad spendera tiden på saker som man verkligen vill, snarare än bör, göra. I detta ligger han 

nära beat- och hippierörelsens bohemiska ideal att leva för dagen. Watts noterar själv detta när 

han i en text blickar tillbaka från ett fiktivt 1990. ”The flower children knew what their parents 

hardly dared contemplate: that they had no future. At any moment, they might suffer instant 

cremation by the H-bomb or the slower and grislier dooms of chemical and biological 

warfare.”95 Fokus på nuet framstod som det enda vettiga.    

 Beat-rörelsen tog form i USA under 1950-talet. Watts främsta bidrag till rörelsen var 

spridandet av zen-buddhism och 1957 publicerade han sin storsäljare The Way of Zen. Watts 

aktiva skrivande fungerade som “a major force in popularizing the same kind of approach to 

Buddhism that had such an appeal to the Beats.” 96 Kerouacs The Dharma Bums och On The 

Road, tillsammans med Watts texter, agerade som en inspirationskälla till nya levnadsideal och 

en ny syn på religions betydelse för ungdomen. De ideal författare som Kerouac, Watts och 

Snyder delade var ett förkastande av ”[…] the values of bourgeois and suburban life”. Men 

även J.F. Kennedys politik, medborgarrättsrörelsens framfart, den nya musiken och drogerna 

och buddhismen skapade en ny atmosfär med förhoppningen om en ljusare framtid.97  

 Zen kom att få stor betydelse för beat-författarna. Efter att rörelsen tagit form skrev 

Watts en artikel, Beat Zen, Square Zen and Zen, i vilken han gav sin egen syn på rörelsen samt 

dess egen ”Beat Zen”, som han menade skilde sig betydligt från den traditionella, kinesiska och 

japanska ”Square Zen”. Artikeln publicerades tillsammans med texter av bland andra Kerouac, 

                                                      
92 Swatos, William H., ”Preface”, i Paul David Numrich (red.), North American Buddhists in Social Context, 
Leiden: Brill, 2008, s. viii. 
93 Watts, Does It Matter?, s. 74 f. 
94 Watts, Does It Matter?, s. 19. 
95 Watts, Cloud-hidden, s. 37. 
96 Coleman, The new Buddhism, s. 63. 
97 Furlong, Zen Effects, s. 159 f. 
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Snyder och Suzuki i en speciell ”Zen edition” av Chicago Review 1958.98 Watts syn på beat-

rörelsen var överlag positiv. Han beskrev den som ”[…] a younger generation’s 

nonparticipation in ’the American Way of Life,’ a revolt which does not seek to change the 

existing order but simply turns away from it to find the significance of life in subjective 

experience rather than objective achievement.”99  I sin relation till beat-författarna agerade 

Watts både som inspiratör och inspirerad, och han umgicks ofta i kretsarna kring Kerouac, 

Snyder och Ginsberg även om han själv aldrig egentligen var en av dem.100  

 Beat-rörelsen var i allra högsta grad alternativ till det etablerade samhället, och kom 

av Theodore Roszak 1968 att beskrivas som en del av motkulturen. Även Watts skulle under 

1960-talet komma att förknippas med motkulturen i alla dess former. Roszak beskriver Watts, 

tillsammans med Suzuki, som ”[…] America’s foremost popularizer of Zen”, och som 

huvudsakligen betydelsefull för den påverkan zen skulle komma att få hos författarna inom 

beat-generationen, huvudsakligen Kerouac och Ginsberg.101 Eftersom att Watts inte helt och 

hållet följde den traditionella formen av zen blev hans texter mer lättillgängliga för allmänheten, 

och denna ”[…] easy and free floating attitude to Zen” ser Fields som den främsta anledningen 

till att zen fick en sådan stark genomslagskraft hos beat-generationen, och som direkt betydande 

för Kerouacs The Dharma Bums,102 i vilken en fiktiv Watts medverkar som en sidokaraktär vid 

namn Arthur Whane.103 Även Coleman placerar Watts i framkanten.  

Although D.T. Suzuki provided many westerners with their first introduction to Zen, Alan 

Watts was read far more widely. Not only did Watts’s work strike a much more popular 

note than Suzuki’s, he was a better writer who could present esoteric Eastern ideas in a way 

that was interesting and understandable to Western readers.104 

Hammer ser Suzuki, hellre än Watts, som den främst introducerade zen för en västerländsk 

publik. Suzukis tempelinriktade buddhism vände sig däremot till mer intellektuella sökare,105 

och var således snarare av den typ Watts skulle beskriva som Square Zen.  

 Ur beat-generationen växte en ny identitet fram, hippien. Medan beat-generationen 

varit mer litterär och existentiellt pessimistisk, klätt sig i mörka kläder och lyssnat på jazz var 

                                                      
98 Fields, How the swans came to the lake: A Narrative History of Buddhism in America, Boston & London: 
Shambhala, 1992[1981], s. 220. 
99 Alan Watts, ”Beat Zen, Square Zen, and Zen”, i Chicago Review, Vol. 12, No. 2, 1958, s. 7. 
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103 Furlong, Zen Effects, s. 159 f. 
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105 Hammer, På spaning efter helheten, s. 87, 111 f. 
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hippiens budskap om kärlek, med färgglada kläder, rockmusik och en överhängande positiv 

anda en skarp kontrast sett till det yttre. Kärnan var dock fortfarande densamma, kritiken mot 

och avståndstagandet ifrån det konforma konsumentsamhället. 106  Watts skulle med tiden 

komma att bli ”[…] en slags profet och fadersgestalt för hippierörelsen”.107  

 I ett längre utlägg skriver Watts ifrån ett fiktivt 1990 där han ser tillbaka på de senaste 

30 årens utveckling och ett slags utopi beskrivs. Hippierörelsen växte, synen på religion 

förändrades och fokus lades på nuet. ”Richness of experience” blev viktigare än pengar och 

framgång. Protester spred sig och på 1970-talet tvingades politikerna tänka om och ta 

miljökrisen på allvar.108 Nya former av terapi och ”Vibration Training” växte fram, med syftet 

att bli fri från ”[…] all conceptions of how one should feel in order to discover how one actually 

does feel”.109 En del psykedelika och andra droger legaliserades och ses nu som fin kultur 

medan starkare psykedelika som LSD endast används inom sjukvården.110   

 ”It seemed that a positive lifestyle was being proposed as a less hectic and less 

expensive alternative to suburbia’s conspicuous consumption of uniformly slick plastic 

hardware.” Watts förespråkar hippiens fria kultur, med män som bar färgglada kläder och 

smycken och hängav sig åt musik, religion, meditation. Hippierörelsen blev dock inte vad Watts 

tänkt sig, och redan 1971 noterar han att den avtagit och att människor börjat röra sig tillbaka. 

”At least let me hope—dear children—that there are seeds in your dirty fingernails, and that 

you will again come out with flowers.111      

 Av stor betydelse för motkulturen var den nya attityden och tillgången till droger. 

Under tidigt 1950-tal hade Aldous Huxley tillsammans med ett läkarteam genomfört 

experiment med meskalin, en naturlig psykedelisk substans, och Watts följde efter ungefär tio 

år senare i egna experiment med LSD. Deras erfarenheter fick stort genomslag och spreds till 

bredare kretsar inom de nya rörelserna.112      

 Watts ser psykedelika som en väg att nå intressanta aspekter av medvetandet men 

menar att de inte skiljer sig från det som kan uppnås genom en genuin ”mystical experience”. 

De kan fungera som en genväg, ett sätt att snabbt komma till insikt om hur världen är 

beskaffad.113 Watts resonerar kring huruvida psykedelika skulle kunna vara en metod för att 
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åstadkomma den förändring av den samhälleliga mentaliteten som han eftersöker. ”I must agree 

with Aldous Huxley […] that our only resort may be psychopharmacology—a chemical, a pill, 

that brings the mind to its senses.”.114 Watts såg dock en fara i LSD, och menade att det snarare 

skulle ses som en medicin som ska brukas med aktning för att ge en viss förståelse, men som 

man sedan bör avstå ifrån.115 Således menar han att även om han själv haft goda erfarenheter 

av psykedelika så är det inte något han skulle rekommendera för en hel befolkning. Hans syn 

kom att sammanfattas i ett uttryck som kan ses både som en inbjudan och ett varningens finger. 

”When you’ve got the message, hang up the phone”.116 

Avslutning 

Sammanfattning 

Watts syn på lycka består i ett accepterande av tillvaron nära förknippat med insikten om att 

allt är ett, att människan är en del av naturen snarare än en varelse i naturen och att all dualism 

är som två sidor av samma mynt. Detta accepterande måste ske i nuet, och den som söker lycka 

genom strävan efter ett mål i framtiden kommer aldrig att bli lycklig.   

 Även Watts samhällskritik grundar sig i denna insikt, framför allt i människans 

oförmåga att skilja mellan symbol och verklighet, med resultat att hon eftersträvar abstrakta 

mål utan verklighetsförankring och genom detta förstör den natur hon är en del av och därmed 

sig själv. En mentalitetsförändring, snarare än politisk, måste därför komma till stånd för att 

kunna skapa en teknologi i samklang med naturen som underlättar människans liv utan att 

förstöra planeten.         

 Trots sin syn på lycka förespråkar Watts det goda livet, då det är det enda som finns 

kvar att göra när illusionen om egot har fallit och man kan leva i frid med naturen. Droger kan 

fungera som en genväg till insikt, men Watts ser inte droger som en positivt i längden, och inte 

heller som en bra lösning för att förändra en hel befolkning.    

 Watts kom att bli en stor inspirationskälla för motkulturen. Rörelsen blev dock inte 

helt det han hade velat, då den vände sig bort från samhället snarare än åstadkomma den 

förändring han eftersöker. 
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Avslutande diskussion 

Watts syn på lyckan är i den här uppsatsen huvudsakligen baserad på The Meaning of 

Happiness, skriven 1940. Mellan denna och Watts övriga böcker som jag utgått ifrån är det en 

lucka på ungefär 20 år. Även om jag anser att essensen av Watts filosofi är densamma i både 

hans tidigare och senare verk finns det stora skillnader. 1940 var han fortfarande öppen till 

kristendomen som en eventuell källa till sann kunskap och lycka, om utövad på rätt sätt. Denna 

syn övergav Watts samtidigt med sin tjänst som pastor och han är i sina senare böcker mer 

kritisk mot kristendomen, både som religion och samhällelig institution.  

 Jag har valt att inte göra någon uppdelning mellan Watts tidiga och sena böcker, och 

jag står fast vid att han hela tiden ger uttryck för en enhetlig filosofi, grundad i antidualism och 

panteism. Men det finns skillnader, fler än den som nämns ovan. Watts stora fokus på zen som 

han fick redan i ungdomen försvinner allt mer, och han utvecklar där en mer fri, hopplockad 

filosofi. Att i en undersökning ta med aspekten med hur Watts filosofi förändrades över tid, och 

eventuellt söka orsaken till den här förändringen i den omvälvande samhällsförändringen i 

Watts samtid, vore ett mycket intressant forskningsområde, som jag dock inte haft utrymme att 

gå in på här. Hos den tidigare forskningen har jag inte funnit någon som gör en sådan 

uppdelning av Watts tänkande.        

 Detta hopp i tiden kan också vara en förklaring till den skarpa kontrasten mellan Watts 

syn på lycka och den stora vikt han lägger vid människans liv i vardagen. I de senare böckerna 

ger han uttryck för samma filosofi som i The Meaning of Happiness, men han diskuterar inte 

begreppet lycka. Därför är det inte helt tydligt huruvida han har ändrat sin syn på lycka från 

1940, och gått ifrån sin idé om det accepterande tillståndet. En mer trolig tolkning är dock att 

han inte längre finner diskussionen relevant, utan i stället fokuserar på vad människan bör göra 

rent praktiskt, snarare än hur hon bör tänka. Jag vill hävda att The Meaning of Happiness, som 

huvudsakligen fokuserar på individens möjlighet att nå en förändring av sitt tänkande, är 

förenlig med Watts senare böcker just eftersom han i de senare inte ämnar undersöka lyckan 

utan är mer inriktad på hur individen bör leva i samhället.    

 Watts samhällskritik blir, trots sin stora omfattning, förvånansvärt intetsägande. Han 

målar upp en utopi och beskriver olika aspekter av den men talar genomgående i abstrakta 

termer och kommer med få konkreta förslag. Han är av uppfattningen att så fort företagsledare 

och politiker insett att de är ett med naturen så kommer de helt enkelt att sluta sträva efter sina 

abstrakta mål. Han har dessutom en världsfrånvänd förhoppning om och tilltro till den 

industriella teknologins möjligheter. Watts verkar vara av uppfattningen att produktionen 
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kommer att fungera av sig själv och arbeta åt människan som då blir fri att göra vad hon vill.

 Den tidigare forskningen har huvudsakligen bekräftat de slutsatser jag har kommit 

fram till. Min åsikt är att den här uppsatsen trots allt kan tillföra relevanta aspekter av Watts 

tänkande till det rådande forskningsläget, som i huvudsak fokuserar på Watts filosofi och 

världssyn snarare än den samhällskritik som är mitt huvudsyfte.    

 En kortare studie av Watts lämnar dock mycket osagt. Den här undersökningen 

utelämnar till stor del den huvudsakliga aspekten av Watts användande av psykedeliska droger, 

som han går in på närmare i sin bok The Joyous Cosmology från 1962. Jag har fokuserat på de 

yttre, samhällsrelaterade aspekterna och möjligheterna med psykedelika. En helt annan fråga är 

hur Watts själv beskrev upplevelsen, den förändring av sinnena och de insikter som därmed kan 

nås. En vidare studie av den traditionen, en jämförelse av Watts tillsammans med exempelvis 

Aldous Huxley eller Timothy Leary, vore ett möjligt undersökningsområde.   

 En annan intressant aspekt hade varit att utöka källmaterialet. Även om Watts lästes 

brett och hans böcker trycktes i ständigt nya upplagor var det genom sina föreläsningar som 

han framför allt gjorde intryck på den amerikanska ungdomen. I föreläsningarna omformulerar 

och vidareutvecklar han sina tankar med ett underbart språk och kommenterar i högre 

utsträckning dessutom händelser i samtiden. En undersökning som utöver böckerna även tar 

med hans föreläsningar skulle nå ytterligare dimensioner av Watts tänkande.   

 Watts är inte svårläst men många gånger motsägelsefull och inkonsekvent. Han kan 

använda språket och etymologin för att bevisa en poäng i en mening men kritiserar språkets 

brister i nästa. Han kritiserar auktoriteter men uttalar sig själv i stor utsträckning om vad han 

tycker om, och menar att det därför är rätt och alla andra också bör tycka likadant. Trots sin 

kritik mot uppfattningen om ett ego in a bag of skin så har han just ett väldigt stort ego. 

I had a discussion with a great master in Japan, on the last visit there, and we were talking 

about the various people who are working to translate the Zen books into English, and he 

said that’s a waste of time. If you really understand Zen, he said, you can use any book. 

You could use the Bible. You could use Alice in Wonderland. You could use the dictionary, 

because, he said, the sound of the rain needs no translation.117 
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