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Fenomenologi – försök till en pedagogisk översikt 
Den grundläggande motsatsen i vetenskap och filosofi är den mellan sken och 
verklighet, och när skenet och verkligheten råkar i konflikt så tar filosofin och 
vetenskapen verklighetens parti. Allt cirklar kring skillnaden mellan hur det 
verkar vara och hur det egentligen är. För den okunnige verkar världen full av 
färger och lukter, värden och plikter, tankar och personer – men egentligen finns 
bara atomer och det tomma. Jag tror att jag ser ett blommande äppelträd – men 
egentligen ser jag bara ett mönster av färgfläckar. 

Det finns en tradition i modern filosofi som tagit det till sin uppgift att beskriva 
det där som kommer före alla ”egentligen”. Att beskriva världen och vår erfaren-
het av världen så som de ser ut före all kritik och alla teorier. Den traditionen 
kallas fenomenologi, och grundades av den tyske filosofen Edmund Husserl 
(1859-1938). Ett fenomen är någonting som visar sig eller framträder – fenome-
nologin vill beskriva det som visar sig som det visar sig. Gå till sakerna själva, 
manar Husserl, och beskriv det du erfar som du erfar det. 

Det låter enkelt, men Husserl menade att det är bland det svåraste som finns. 
Vi är så fulla av förutfattade meningar att vi inte ser vad vi ser. Man kan jämföra 
med en målare som måste träna sig att måla det han ser, och inte det han vet. 

För att kunna beskriva det vi erfar måste vi lära oss att avstå från att fråga ifall 
det vi erfar är verkligt. Det handlar, menar Husserl, om en total förändring av vår 
inställning till vad vi upplever. I vanliga fall, i det som Husserl kallar den naturli-
ga inställningen, tar jag för givet att min erfarenhet visar mig hur det verkligen är. 
Jag tar för givet att jag rör mig och lever i den verkliga världen. Och om det dyker 
upp saker som inte stämmer så är jag beredd att kontrollera och revidera mina 
uppfattningar. Vetenskapen med sina frågor om hur det egentligen ligger till är 
bara en fortsättning på den naturliga inställningen. 

För att komma över till den fenomenologiska inställningen måste jag avstå från 
förutsättningen att världen och tingen som jag upplever är verkliga – men även 
från uppfattningen att somliga av dem är illusioner. Jag måste, som Husserl säger, 
sätta världen inom parentes. Inte för att tvivla på den, men för att få dess sätt att 
framträda för mig i blickfånget. 

Husserl uppfattar sig själv som en banbrytare, samtidigt som att han fullföljer 
en tradition. Ta Descartes som exempel – enligt Husserl är denne bara en hårsmån 
ifrån att upptäcka fenomenologins särskilda område. Descartes använder tvivlet 
som metod. Han söker en säker grund för all kunskap, och menar att det säkra är 
det som man inte kan tvivla på. För att visa att all vår sinnliga erfarenhet är möjlig 
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att betvivla så diskuterar han möjligheten att allt jag upplever av världen omkring 
mig är en dröm. Hur kan jag någonsin veta säkert om jag drömmer eller är vaken? 
Men stanna upp, vill Husserl säga till Descartes, och lägg märke till att du just har 
pekat ut en annan ”värld”, som du inte behöver tvivla på. Världen som jag dröm-
mer den, kunde man säga – om inte själva ordet dröm redan förde med sig ett 
tvivel som inte har med saken att göra. 

Intentionalitet 

Husserl vill beskriva världen som vi uppfattar den, men han vill också beskriva 
hur det går till att uppfatta den. Han vill beskriva den mänskliga subjektiviteten. 
Även här är han ju i gott sällskap. Hela den tradition som försöker beskriva kun-
skapens källor – kommer kunskapen från förnuftet? eller från sinnena? eller från 
båda två? – sysslar ju inte med annat än detta. Men Husserl menar sig ha en nyck-
el som ger oss tillgång till förut dolda hemligheter. Den nyckeln heter intention-
alitet. 

Han har inte gjort nyckeln själv utan ärvt den från sin lärare, Franz Brentano 
(1838-1917). Vad är ett psykiskt fenomen? Vad skiljer det psykiska från det fy-
siska? Brentano gav flera olika svar på de frågorna, men det viktigaste var just att 
de psykiska fenomenen är intentionala. Så här förklarar Brentano saken själv: 

Varje psykiskt fenomen karaktäriseras av det som medeltidens sko-
lastiker kallade den intentionala (eller mentala) inexistensen av ett 
föremål, och som vi, med inte helt otvetydiga uttryck, kallar relatio-
nen till ett innehåll, riktningen på ett objekt (varmed inte här förstås 
något verkligt), eller den immanenta föremålsligheten. Varje psykiskt 
fenomen innehåller någonting som sitt objekt, om också på olika sätt. 
I föreställningen blir något föreställt, i omdömet blir något erkänt 
eller förkastat, i kärleken älskat, i hatet hatat, i begäret begärt osv. 

Att föreställa sig något, att se något, att tro något, att frukta något, och så vidare – 
är olika exempel på vad fenomenologer kallar intentionala akter. Och det något 
som akten riktas mot kallar man aktens intentionala objekt. Tanken är ju inte så 
svår, även om terminologin kan verka krånglig. När jag ser ett äppelträd har jag 
alltså en varseblivningsakt med äppelträdet som sitt intentionala objekt. 

Men vad menar Brentano med påpekandet inom parentes att det intentionala 
objektet inte behöver vara verkligt? Han syftar förstås på det faktum att jag kan 
tänka på saker som inte finns och som aldrig har funnits. Jag kan vara rädd för 
spöken, jag kan tänka på Pegasus, jag kan önska att jag fick träffa Gösta Berling. 
Hur går det till? Jag kan inte skaka hand med Fantomen, eller sitta framför Kalle 
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Anka på bussen – jag kan inte heller peka på dem för att förklara vem jag menar. 
Men tänka på dem kan jag. Vad är det för en konstig relation som jag kan ha till 
saker som inte finns? 

Svaret är förstås att man inte kan ha några relationer alls till sådant som inte 
finns. Intentionalitet kan inte bokstavligen vara en relation mellan två saker – ak-
ten och objektet – utan måste vara något som akten åstadkommer så att säga på 
egen hand. Hur då? Husserls sätt att tänka på detta förklaras lättast genom en jäm-
förelse med språkliga uttryck och deras mening. 

Språk och mening 

Vad är meningen hos ett ord? Tja, det beror förstås på vilket ord det handlar om – 
ordet ”inte” fungerar knappast på samma sätt som ordet ”Paris”. Men låt oss be-
gränsa oss till namn och andra substantiv. 

Den enklaste teorin om vad ordet ”Sokrates” betyder är att det helt enkelt står 
för en viss individ, nämligen Sokrates. Ordet ”människa” kunde på samma sätt stå 
för en grupp av individer, nämligen gruppen av alla människor. Säger man om 
Sokrates att han är en människa så säger man, enligt denna uppfattning, helt 
enkelt att han tillhör gruppen av människor. 

Men den teorin stöter på precis samma sorts problem som vi nyss talade om 
när det gäller de intentionala akterna. ”Gösta Berling”, ”Fantomen” och ”Kalle 
Anka” är namn, som vi obehindrat förstår och använder, men det finns ingenting 
som de är namn på. Det är inte svårare att förstå ordet ”kentaur” än att förstå ordet 
”människa” – men det finns ingen grupp individer som ordet kentaur står för. 

Lösningen är att skilja det som ett ord står för i verkligheten – vad man brukar 
kalla dess referens – från ordets betydelse eller mening. ”Fantomen” eller ”ken-
taur” refererar inte till någonting, men det betyder inte att orden saknar mening. 
Den här insikten är gammal i filosofin. Redan Platon tänkte sig att ordet ”män-
niska” i första hand hänger ihop med en idé, som vi uppfattar med själens öga 
snarare än med de vanliga fem sinnena, och att ordet kan användas om vanliga 
konkreta människor därför att dessa ”har del” i människans idé. 

Alltsedan Platon har det också varit en stridsfråga vad dessa idéer, eller be-
grepp, eller vad man nu vill kalla dem, egentligen är. Är de psykiska företeelser, 
som finns i medvetandet eller själen hos den som förstår ett ord? Eller har de en 
objektiv existens utanför individens psykiska liv? Men den frågan behöver inte 
bekymra oss nu. Det viktiga är att vi inte tycks kunna förklara hur språket funger-
ar utan att hänvisa till någonting ”mellan” orden och tingen i världen, ett skikt av 
innebörder eller begrepp, som man måste tillägna sig för att fatta vad språkets ord 
betyder. 
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Att se ett äppelträd 

När Husserl skall förklara hur en akt kan vara riktad mot något utan att detta något 
existerar, så anknyter han till skillnaden mellan mening och referens. För att akten 
skall få sin riktning räcker det att den hänger ihop med ett begrepp, en innebörd – 
den behöver inte hänga ihop med ett verkligt objekt. Husserl använder ett särskilt 
ord för en sådan mening eller innebörd – han kallar den ett noem, efter ett grekiskt 
ord som betyder “det som uppfattas”. För att slippa ha besvär med objekt som inte 
finns så skall vi hålla oss till det ordet, men vad vi menar är inte krångligare än 
förut. Jag ser ett äppelträd – att beskriva noemat för min varseblivningsakt är helt 
enkelt att beskriva trädet som jag ser det. 

Låt oss titta närmare på vad det är att se ett äppelträd. En enkel iakttagelse är 
att jag inte ser hela trädet på samma sätt. Jag ser framsidan av trädet, den sida som 
är vänd emot mig, på ett mera direkt sätt än baksidan. Man kan till och med 
frestas att säga att jag ”egentligen” inte ser baksidan alls – jag bara tänker att 
trädet har en baksida, medan jag ser framsidan. 

Men Husserl värjer sig mot tanken att jag bara ser framsidan av trädet. Även 
om själva framsidan är likadan så är det skillnad på att se något som framsidan av 
ett hus och att se det som en filmkuliss. I noemat för min äppelträdsakt ingår att 
det är ett riktigt träd jag ser – med baksida, insida, rötter, o.s.v. Men det är också 
riktigt att jag inte ser alla dessa saker på samma sätt. Husserl säger att den del av 
noemat som rör framsidan är ”uppfyllt”, medan resten av noemat är ”tomt”. 

Det är detta faktum, att inte hela objektet är givet på en gång, som gör att jag 
kan ta fel om vad jag ser. Noemat innehåller en förutsägelse om vad jag skall upp-
fatta när jag går runt trädet, när jag rör vid det, när jag sågar i det, och så vidare. 
Om de förutsägelserna inte slår in så ”sprängs” noemat, säger Husserl, och jag får 
modifiera min uppfattning om vad jag ser. Om jag tar i trädet och märker att det är 
av plast, om jag går runt huset och märker att det bara är en kuliss, så förändras i 
ett slag hela min upplevelse. 

Ett vanligt sätt att peka på den här meningskomponenten i varseblivningen är 
att använda dubbeltydiga bilder. 

!  
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Detta är en bild av en hare, den har långa öron och tittar åt vänster. Detta är en 
bild av en fågel, den har en vass näbb och tittar åt höger. Har man väl sett båda 
bilderna är det inte svårt att växla mellan dem. På sätt och vis ser man hela tiden 
samma sak – ett mönster på papper – men man ser det omväxlande som en hare 
och som en fågel. Det som sker i mig när jag går från att se det ena till att se det 
andra är att jag skiftar mellan två olika noem. 

Låt oss gå tillbaka till de ouppfyllda förutsägelser som jag pekade på som en 
viktig del av noemat. Dessa förutsägelser finns naturligtvis inte uttryckta och for-
mulerade i mitt medvetande. I de flesta fall tänker jag inte alls på dem förrän de 
blir svikna. För att markera den här karaktären av oformulerad bakgrund och 
sammanhang för de mera fokuserade detaljerna, så talar Husserl om de ouppfyllda 
delarna av noemat som en horisont, en ram för upplevelsen. Till äppelträdet hör en 
inre horisont, av allt det som jag skulle se om jag gick närmare och fokuserade 
andra detaljer. Men jag ser också trädet inom en yttre horisont – gräset under det, 
jorden det är rotat i, trädgården som omger det, byn som trädgården ligger i, land-
skapet som omger byn. Jag tar för givet att när jag vänder mig åt andra hållet 
kommer jag att se andra delar av trädgården, när jag går ut genom grinden så 
kommer jag att se gatan och grannhusen, när jag kliver närmare kommer jorden 
att bära mig – och allt detta ingår i min upplevelse av trädet, hör till dess noem. 

Livsvärlden och vetenskapen 

Med våra nya ord kan vi säga på ett annat sätt vad fenomenologin sysslar med. 
Det vi gör sedan vi ”satt världen inom parentes” är att vi beskriver noemen för 
våra intentionala akter, utan att bry oss om vilka noem som svarar mot saker i 
verkligheten. 

Det betyder förstås inte att vi är intresserade av alla våra intentionala akter och 
deras noem var för sig. När vi beskrev äppelträdet och hur det går till att uppfatta 
det så var det som ett exempel på ett mer allmänt fenomen – bortsett från de 
konkreta detaljerna så stämmer beskrivningen lika bra på alla varseblivningar av 
fysiska föremål. Jag kan aldrig gripa ett sådant objekt fullständigt i en varseblivn-
ing, utan får nöja mig med att uppfatta det i ”avskuggningar” – med noemat en-
dast delvis uppfyllt av konkret sinnligt material. Beskrivningen handlar om en typ 
av intentional akt och om en typ av föremål, och det är sådana typer som fenome-
nologin vill fånga. Husserl använder också ett annat uttryckssätt – fenomenologin 
handlar inte om den eller den konkreta varseblivningsakten, utan om dess väsen 
eller essens såsom varseblivningsakt. 

Det är sådana typer eller väsen som fenomenologin vill beskriva. Vilka sorters 
intentionala akter finns det? Vilka sorters noem finns det? Om vi vänder oss från 
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äppelträdet till ladan ute vid vägen så har vi ett objekt vars noem innehåller nya 
komponenter, nya meningsskikt. . Ladan är ett fysiskt föremål, precis som trädet, 
men den är också något mer. Den är ett kulturobjekt, en artefakt, och att se ladan 
som en lada är att uppfatta den i ett sammanhang av mänskliga avsikter och verk-
samheter. En människa eller ett djur tillhör ytterligare andra ”typer”. Även de är 
på ett plan fysiska föremål, men att se en människa som människa är något annat 
än att se henne som en fysisk kropp, även om det i en mening bara är kroppen jag 
ser. Ett konstverk, för att ta ett sista exempel, är en artefakt men vi betraktar det på 
andra sätt än vanliga artefakter – någonting som blir uppenbart när någon tar ett 
vanligt bruksföremål och ställer ut det som konst, som Marcel Duchamp med sina 
berömda flasktorkare och urinoarer. Att se en porslinspjäs som ett konstverk och 
att se det som en urinoar är två olika saker – ungefär som det är två saker att se en 
streckteckning som en harbild och en ankbild. 

Alla dessa sorters föremål tillhör det som Husserl kallar livsvärlden, den 
vardagliga värld i vilken vi rör oss och verkar. Och en uppgift för fenomenologin 
är att beskriva denna livsvärld, vilka sorters föremål den innehåller och hur dessa 
hänger ihop med varandra. 

Finns det andra livsvärldar? Världar där det bara finns ankor men inga harar, 
eller tvärtom? Världar med helt andra sorters intentionala objekt, bestämda av helt 
andra typer av noem? Det är lätt att förstå att antropologer och sociologer har fun-
nit den fenomenologiska metoden fantasieggande och suggestiv. Är det inte precis 
det vi vill ha när vi närmar oss en främmande kultur: en beskrivning av de kate-
gorier och begrepp som gör deras erfarenhet meningsfull för dem? 

Livsvärlden har fått utstå många angrepp från naturvetenskap och filosofi. Att 
bara beskriva den som den framstår för oss i den vardagliga erfarenheten, betyder 
inte att man försvarar den mot dessa angrepp. I så fall måste man ju koppla bort 
den fenomenologiska attityden och börja diskutera vad som verkligen finns. Ändå 
kan man säga att Husserls filosofi, speciellt i dess senare faser, innehåller ett slags 
försvar för livsvärlden i förhållande till vetenskapen. 

Vetenskapens föremål – atomer, krafter, gener, vågrörelser, och allt det där – är 
ju också intentionala objekt, givna för oss i särskilda sorters akter med sina 
särskilda sorters noem. Till dessa noem hör horisonter av förutsägelser, precis som 
när det gäller äppelträdet. Men dessa horisonter är inte oberoende av livsvärlden. 
De är knutna till vad som händer när jag gör saker i livsvärlden – när jag hanterar 
experimentutrustning, samarbetar med kollegor etc. Om vetenskapen inte hängde 
ihop med livsvärlden på dessa vis skulle den tappa all innebörd för oss, förvandlas 
till ett tomt spel med symboler. Vetenskapens värld förutsätter livsvärlden, och 
kan inte ersätta den. 
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Varat och tiden 

Husserl såg fenomenologin som ett gigantiskt projekt som han bara hade påbörjat, 
och som han hoppades att andra skulle fortsätta efter honom. Mycket riktigt gav 
han också upphov till en livaktig filosofisk tradition som spelat en väldig roll i 
nittonhundratalets filosofi. Men många av hans efterföljare nöjde sig inte med den 
roll som Husserl hade tänkt sig, att komplettera och fylla luckorna i vad han redan 
hade åstadkommit. I stället ifrågasatte man själva grunderna för det fenomenolo-
giska projektet, och det är inte alldeles lätt att vid första ögonkastet uppfatta vad 
som alls förenar dem med Husserl. 

I särskilt hög grad gäller detta för Husserls mest berömda lärjunge, Martin 
Heidegger (1889-1976), som vad det gäller historisk betydelse väl kan mäta sig 
med mästaren. Den skillnad mellan de två som faller mest i ögonen är kanske att 
ordet ”medvetande” och allt som hör ihop med det, som alltid står i centrum hos 
Husserl, i stort sett lyser med sin frånvaro hos Heidegger. Hur kommer sig det? 
Och betyder inte det att man överger själva tanken bakom fenomenologin? 

Inte nödvändigtvis. I själva verket kan man argumentera att Husserls koncen-
tration på medvetandet självt innebar ett brott mot fenomenologins idé – en rest av 
fördomar från den filosofiska traditionen. Det är Descartes som gör medvetandet 
till filosofins centrala tema, men är medvetandet någonting som är givet i vår er-
farenhet på det sätt som det blommande äppelträdet är det? Jag vet visserligen att 
jag ser trädet, men betyder det att jag är medveten om en intentional akt med 
trädet som objekt? Är inte hela apparaten med akter och komponenter i akter i 
själva verket en teoretisk konstruktion för att förklara vad jag ser och att jag ser 
det? 

Vill man verkligen gå till sakerna själva, tänker sig Heidegger, så får man hålla 
sig närmare den omedelbara erfarenheten och utfråga den på dess egna villkor, 
utan att från början förutsätta ett visst, subjektivistiskt, sätt att tolka denna er-
farenhet. Så ser i alla fall tanken ut bakom Heideggers filosofiska huvudarbete 
Varat och tiden från 1927 – det mesta jag i fortsättningen säger om Heidegger 
bygger på denna skrift. 

Som titeln antyder är Varat och tiden ett oerhört ambitiöst upplagt projekt. 
Avsikten är att belysa vad det är att vara någonting överhuvudtaget, vad som är 
”varats mening”. Och tanken är att tiden skall visa sig vara en nyckel till 
förståelsen av varat. Men projektet blev aldrig färdigt, utan den bok som faktiskt 
finns ägnas till större delen åt en mer begränsad fråga, nämligen vad det är att vara 
en människa. Vi skall ägna några sidor åt Heideggers svar på den frågan. 
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Vad är en människa? 

Att utan några fördomar eller förutfattade meningar ställa frågan om vad en män-
niska är kan tyckas svårt eller rentav omöjligt. Kan vi verkligen se på oss själva 
med en sådan oskyldig blick? Heidegger är akut medveten om problemet, och en 
av de saker han gör för att komma runt det är att undvika själva ordet människa. 
Vi söker vårt eget sätt att vara, vad det är att vara en sådan ”sak” som vi är, och 
för att beteckna detta särskilda sätt att vara använder Heidegger ordet tillvaro. 

(Av detta lär man sig bland annat att Heidegger inte är sparsam med nya ord 
och uttryck. Språket i Varat och tiden är sådant att man måste läsa noga från bör-
jan – försöker man hoppa in någonstans i mitten så har man ingen chans att orien-
tera sig bland alla uttryck som fått sin särskilda Heideggerska innebörd under re-
sans gång.) 

Och hur skall vi svara på vår fråga? Hur skall vi beskriva tillvaron, utan att 
genast fastna i filosofins, religionens eller vetenskapens traditionella föreställ-
ningar? Vi måste gå till erfarenheten, närmare bestämt till den mest vardagliga 
erfarenheten, till det som Heidegger kallar den alldagliga existensen. Det är där, 
säger Heidegger, som vi först möter oss själva, och det är dit vi måste vända oss 
för att få de första ledtrådarna till vilka vi är. 

Vara-i-världen 

I vardagen möter jag inte mig själv som ett föremål, som någonting jag betraktar, 
undrar över, vill veta någonting om. Jag är överhuvudtaget inte i fokus för min 
blick. I stället möter jag mig i världen, bland tingen, som jag pysslar med och 
förhåller mig till på olika sätt. Jag rör mig litet sömnigt i mitt kök på morgonen, 
sätter på kaffe, plockar fram bröd och marmelad, sätter mig på stolen, tittar i tid-
ningen. 

Hur skall vi beskriva mig där? Mitt vara, det jag är, säger Heidegger är vara-i- 
världen. Vad betyder det? Det han vill komma åt är inte min rumsliga placering. 
Precis som brödet och marmeladen är jag förstås i köket, i Stockholm, i Sverige, 
på jorden, i världen – men det Heidegger vill fånga är något som skiljer mig från 
andra sorters ting. Jag har en värld, kan man säga, medan de bara befinner sig i 
den. 

Vad är det för en värld som jag har? Vi håller oss kvar i alldagligheten och för-
söker beskriva hur tingen möter mig där. Inte heller de är i första hand objekt för 
min kunskap, min nyfikenhet, utan de hör ihop med vad jag gör. Mitt första möte 
med världen är praktiskt snarare än teoretiskt. Tingen är inte bara för handen i 
köket, de är till hands för mig där jag stökar omkring. Tingens vara, i den 
alldagliga existensen, är att vara-till-hands. 
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Motsättningen mellan det teoretiska och det praktiska går igenom hela filosofi-
historien, alltsedan Platon och Aristoteles. Och filosoferna har nästan alltid 
framhävt teorin på bekostnad av praktiken. Människans viktigaste förmåga har 
varit förmågan att tänka och att veta. Och modellen för vad det är att veta nå-
gonting har nästan alltid varit seendet, med sin inbyggda distans från det man ser 
– man kan inte skåda annat än på avstånd. 

I Descartes dualistiska världsbild når det här betraktelsesättet en höjdpunkt. 
Min egen kropp är för Descartes ett föremål i världen bland andra. Handen som 
jag griper och känner med är filosofiskt sett inte närmare mig själv än bollen som 
jag fångar och kastar iväg. Det finns saker hos Husserl som går emot den där ten-
densen, men i huvudsak tänker han ändå som Descartes. I Varat och tiden däremot 
försöker Heidegger vända på det här förhållandet, och förankra det teoretiska i det 
praktiska, i stället för tvärtom. 

Tingen jag möter i vardagen är alltså i första hand till-hands – Heidegger kallar 
dem don. Vad skall vi lära oss av det? Två saker till att börja med. Den ena är att 
donen bara kan var till-hands genom att hänga samman med varandra, i kedjor 
eller helheter. Kranen, spisen, kastrullen, bryggtratten, filtren, kaffepulvret, kop-
pen, bordet, stolen – bara tillsammans gör de att jag kan sitta där och dricka mitt 
frukostkaffe. Brister en länk i kedjan – filtren är slut – så faller alla de övriga isär. 
Varje don är ”till att” göra någonting. Spisen och kastrullen är till att värma vat-
tnet, till att slå i bryggaren, till att brygga kaffet, till att hälla i koppen. Den andra 
viktiga poängen är att alla dessa kedjor går samman i samma punkt – de är där för 
min skull, för att jag skall leva. Inte nödvändigtvis för just min person, såklart, 
men för någonting som är på samma sätt som jag, för ”tillvaron”. 

Det är detta som är kontrasten mellan mig och tingen. De bara är, men för mig 
”gäller det att vara”. Jag spelar en dubbel roll i verkligheten – jag finns där som 
ett ting bland andra, men jag är också medveten om att jag är där och att min fort-
satta tillvaro beror på mig själv. 

Det är på detta sätt jag har en värld, det är detta som är mitt vara-i-världen. Jag 
utgör centrum i ett sammanhang som formas av ett grundläggande för-min-skull. 
Det är detta sammanhang som utgör världens ”världslighet”, säger Heidegger, det 
som gör att den är en helhet och inte bara en samling ting. 

Förståelse och stämning 

Vi har betraktat mitt vara-i-världen från världens synpunkt, talat om hur den värld 
är beskaffad som jag är i. Men hur ser den ut från min synpunkt, vad krävs av mig 
för att jag skall kunna vara i den? Uppenbarligen krävs någonting som har med 
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medvetande eller kunskap att göra, även om det inte är den teoretiska kontempla-
tion filosofin traditionellt intresserar sig för. Heidegger kallar det förståelse. 

För att tingen i världen skall kunna vara till-hands så måste de begripas på ett 
visst sätt av mig. Jag måste se dem i ljuset av mina projekt, av mina utkast som 
Heidegger föredrar att säga. Att se kaffebryggaren som en kaffebryggare är att se 
den inte som vad den i någon statisk mening är, utan som en viss möjlighet, som 
vad den kan vara. 

Och denna möjlighet är inte primärt kaffebryggarens möjlighet utan min – 
bryggaren är vad den är därför att jag relaterar den till ett möjligt sätt för mig att 
vara. 

Att på detta sätt ställa den praktiska, handlingsinriktade förståelsen i centrum 
på bekostnad av den teoretiska är ovanligt, men Heideggers nästa påpekande är 
ännu mera radikalt. Mina utkast kan inte bara röra sig framåt mot en möjlighet. 
Det måste också röra sig från en punkt där jag redan är – hur är den punkten given 
för mig? Genom en stämning säger Heidegger. Tillvaron är alltid ”stämd” på det 
ena eller andra sättet – och bara utifrån en stämning kan utkasten bli till. Hur då? 

Vi går i sommarhagen. Korg med kyckling och vin, rödrutig duk, prydligt 
hopvikt – hur ser ängen ut? Den gamla eken bjuder skugga, avståndet mellan här 
och gärdsgården är en inbjudande oändlighet. Den ljusa picknickstämningen 
bestämmer en värld av möjligheter. Men så förändras allt. Där kommer tjuren med 
hornen sänkta, tuvorna yr – hur ser ängen ut? Når jag grenarna? Hinner jag över 
muren? Rädslan får i ett slag världen att förändras. Hela det sammanhang som 
mina utkast skänker världen ändras när min stämning skiftar. Utan stämning inga 
utkast, och ingen värld. 

Nu skall man inte förstå Heidegger så att jag inte kan se en viss möjlighet om 
jag inte är i stämning för den. Utan att vara hungrig kan jag gå i affären och plan-
era dagens middag. Men om jag aldrig varit hungrig skulle just dessa utkast vara 
oåtkomliga för mig. 

Är känslor och stämningar intentionala, och vad är i så fall deras intentionala 
objekt? Detta är en gammal stridsfråga inom fenomenologin och Heidegger ger ett 
originellt och tänkvärt svar – stämningens objekt är världen som helhet, den struk-
tur av möjligheter som den öppnar i världen. Att vara rädd är inte primärt att kän-
na sig på ett visst sätt ”inombords”. Och det är inte bara att se just det man fruktar, 
den ilskna tjuren, på ett särskilt sätt – att vara rädd är att uppfatta hela världen på 
ett särskilt sätt. 

Om förståelsen ger mig utkast, säger Heidegger, så uppenbarar stämningen att 
jag redan är kastad ut i världen. Jag är den jag är, och jag är där jag är – och 
utifrån det måste jag handla. 



!11

Omsorgen och tiden 

Heidegger sammanfattar hela den mänskliga tillvaron i ett ord, det tyska ordet 
Sorge. Vad betyder det? Det handlar inte om den sorg som har med att vara ledsen 
att göra, utan om den sorg som finns i det svenska ordet omsorg, eller i uttrycket 
att sörja för det ena eller andra. 

Titeln på Heideggers bok lovar oss ett samband mellan varat och tiden. Vad har 
omsorgen, den mänskliga tillvaron, med tid att göra? Det har vi egentligen redan 
sett. Förståelsen och stämningen, de båda aspekter av mig som öppnar världen, 
som gör att jag har en värld, vetter mot var sin av tidens faser. Förståelsen vetter 
mot framtiden – utkastet, projektet, möjligheten. Stämningen vetter mot det för-
flutna – den summerar vart jag har kommit, var jag redan är. 

Men tiden har ju också en tredje fas – nuet – som i allmänhet brukar uppfattas 
som den primära. Har nuet ingen plats i Heideggers bild av tillvaron? Jodå, mellan 
kastadheten och utkasten finns det som Heidegger kallar förfall. Låt oss gå tillba-
ka ill alldagligheten. Jag står ju aldrig passiv och funderar rent abstrakt på en 
framtida handling – jag är alltid redan igång med det ena eller andra. Jag har redan 
måttskopan och kaffepaketet i handen, och de är redan i färd med att fylla sin giv-
na funktion. 

Finns det någon poäng med detta sätt att beskriva tiden och vår tidsuppfat-
tning? Ja, det handlar än en gång om den praktiska, ombesörjande, inställningens 
försteg framför den teoretiska?. Vi möter tingen från början i deras vara-till-hands, 
och långt senare lär vi oss den distanserade attityd som låter dem blott vara-för-
handen, som objekt för teoretiskt betraktande. Men den traditionella metafysiken, 
som också präglat vårt vanliga tänkande, har kastat om ordningen, och vill förstå 
hela verkligheten utifrån förhandenvaron. På samma sätt förhåller det sig, menar 
Heidegger, med tiden. Vi tänker på tiden som något objektivt, som vi mäter med 
klockor och rutar in med almanackor – en förhandenvarande världstid. Men det är 
inte detta som är vårt ursprungliga möte med tiden, den primära tidsupplevelsen är 
rotad i ombesörjandets strukturer. Och inifrån den tidsupplevelsen, menar Hei-
degger, är det inte nuet som är den första av tidens faser, utan framtiden. Allt det 
jag ser hos nuet är redan genomsyrat av framtid – tingen i världen är mina utkast, 
mina möjligheter att vara. 

Att leva egentligt 

Med omsorgen har vi beskrivit grunddragen i den mänskliga tillvaron. Vi kan 
sammanfatta det så att Heidegger beskriver verkligheten utifrån handlingens per-
spektiv. En människa är i grunden en handlande varelse, och att verkligen ta detta 
perspektiv på allvar är av genomgripande betydelse för hur vi uppfattar världen 
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och oss själva. Men mitt i beskrivningen av tillvaron som vara-i-världen frågar sig 
Heidegger plötsligt vem det är som är subjektet i den alldagliga existensen. Vem 
är det som gör det ”jag” gör? Vad menar han med det? Jag själv såklart! Men Hei-
degger godkänner inte det svaret. Varför inte? 

Som vara-i-världen är jag centrum i ett sammanhang av möjligheter. Men vems 
möjligheter är det som håller samman min värld? Vi har ett sätt att tala om oss 
själva, säger Heidegger, som avslöjar en viktig sanning om vems värld min värld 
egentligen är. Jag talar om mig själv som ”man”. Man går ju inte till jobbet utan 
att ha ätit frukost. Man vill ju gärna åka utomlands åtminstone någon gång varje 
år. Det är ju tråkigt när folk inte förstår vad man menar. 

De möjligheter som binder samman tingen i min värld är inte automatiskt mina 
egna möjligheter, grundade i vad jag själv vill vara. För det mesta lever jag i en 
värld strukturerad av ett ”genomsnittligt neutrum” – man. 

Den här problematiken knyter Heideggers tänkande till en annan viktig tradi-
tion i modern filosofi, den existentialistiska. Den går tillbaka till den danske 
tänkaren Sören Kirkegaard (1813-1855), som betonade vikten av att leva ”subjek-
tivt”, utifrån sig själv och sitt eget personliga val, snarare än att bara anamma an-
dras livsstil och tänkesätt. 

Tillvaron är alltid vara-i-världen, Sorge, men den kan vara det på olika sätt. 
Vårt vanliga sätt att vara, präglat av det neutrala ”man”, kallar Heidegger oe-
gentligt och han kontrasterar det mot ett annat sätt att finnas till, att vara egentlig. 
Som vanligt hos Heidegger ligger det en vits inbyggd i själva terminologin. Den 
oegentliga existensen är just o-egen, någon annans, medan den egentliga är min 
egen. 

Hos Kirkegaard och de flesta andra existentialister ligger det framförallt en 
uppmaning dold i den här kontrasten – uppmaningen att ta ansvar för mitt liv, att 
bli mig själv. Men Heidegger är i första hand intresserad av vad själv kontrasten 
säger om oss själva, om vad det är att vara en människa. 

Beskrivningen av tillvaron som vara-i-världen stämmer lika bra på den oe-
gentliga som på den egentliga existensen. Men det är bara när man sett möj-
ligheten att leva egentligt som tillvaron blir tydlig. Så länge jag lever oegentligt är 
tillvaron dold, jag förstår mig själv utifrån världen, och ser inte hur världen får sin 
form av mina möjligheter. Allting är självklart: kaffebryggaren är till att brygga 
kaffe med, på morgonen är det dags att äta frukost – vad kan jag göra åt det? Detta 
är en del av det som Heidegger kallar förfall: att gå upp i tingen, att låta sig 
försvinna i det som är tillhands. 

Här uppkommer två frågor. Varifrån kommer tendensen att förfalla till oegent-
lighet? Och hur kan möjligheten att leva egentligt uppenbaras för den som lever 
oegentligt – så som vi alla gör ”från början och för det mesta”? För Heidegger är 
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den sista frågan den viktigaste. Som fenomenolog behöver han peka ut den er-
farenhet som skall berättiga hans analyser. Hur visar det sig att tillvaron är om-
sorg, att den är vara-i-världen, om detta är dolt för oss när vi lever som vi nästan 
alltid gör? 

Trogen sin filosofiska grundhållning pekar inte Heidegger på något teoretiskt 
resonemang eller någon observation i vanlig mening för att bekräfta sin beskrivn-
ing av tillvaron. I stället är det vissa stämningar som uppenbarar sanningen om 
vem jag är. Den viktigaste av dem är ångest. 

Ångest och leda 

Vad är ångest? Heidegger kontrasterar ångest mot fruktan eller rädsla. När jag är 
rädd är jag rädd för något som jag kan möta i världen, det finns någonting i min 
värld som är hotande. Ångesten har inget föremål på det sättet. Skräcken finns 
där, men inte föremålet. Det jag ängslas för i ångesten, säger Heidegger, är själva 
mitt vara-i- världen. Ångesten uppenbarar själva min värld som hotande. Sam-
tidigt är det mitt vara-i-världen som är hotat – det jag är rädd om, det jag ängslas 
för, är mitt kunna-vara, min fortsatta existens. I ångesten drar världen sig undan, 
säger Heidegger, och avslöjar min grundläggande och ofrånkomliga ensamhet. 

Vad innebär det att världen drar sig undan? Kanske är det lättare att förstå med 
hjälp av en annan stämning som Heidegger analyserat – den genomgripande ledan 
eller långtråkigheten. I ledan har man tråkigt, men man får skilja ledan från den 
tråkighet där det bara är ett eller annat inom världen som är tråkigt. Hamnar jag på 
en tråkig fest så kan jag gå därifrån, har jag en tråkig arbetsuppgift så kan jag 
kämpa mig igenom eller strunta i den. Sådan tråkighet lever så att säga på kon-
trasten mot andra saker som känns mera lockande. Men när den existentiella ledan 
slår till känns ingenting lockande. Jag går omkring därhemma. I vanliga fall ropar 
kaffebryggaren på mig – kom och gör en kopp! Telefonen vill bli ringd på, 
skivorna vill bli spelade, böckerna vill bli lästa. 

Men i ledan förstummas tingen, de hänger inte samman längre, varken med 
mig eller med varandra. Ingenting drar mig framåt, tillvaron blir blytung och varje 
rörelse kräver något av mig som jag inte mäktar. 

Sådana stämningar uppenbarar mitt vara-i-världen just genom att de hotar det. 
I ångesten och ledan ställs jag inför det som Albert Camus kallar det absurda, en 
meningslös värld. Och jag ser att den mening som annars finns i världen, och som 
kan finnas där, är min. Tillvaron är min egen, dess möjligheter är mina möj-
ligheter, friheten och ansvaret tillkommer mig. 

Med detta har vi också Heideggers svar på frågan om varför vi dras till oegent-
ligheten. Den oegentliga existensen är en flykt från tillvaron till världen. I 
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ångesten mister världen sin lugna, förtroliga karaktär, och jag är inte längre hem-
ma i den. I förfallet, när jag går upp i den genomsnittliga alldagligheten hos 
”man”, vilar jag hos tingen och andra människor, låter dem styra mitt liv, och upp-
fattar mig själv efter tingens mönster, som om mitt liv hade en förutbestämd form 
och funktion. Det är klart att det lockar! 

I beskrivningen av ångesten ser man tydligt det säregna i Heideggers sätt att 
närma sig människan. Hur skulle vi i vanliga fall beskriva ångest? Vi skulle för-
modligen fokusera på att ångest är en känsla, någonting som finns i en person och 
som känns på ett visst sätt. Handlar det om min egen ångest så riktar jag blicken 
inåt, handlar det om någon annans ångest så riktar jag blicken på denna person. Vi 
tänker på ångest som en förhandenvarande egenskap hos en förhandenvarande 
individ. Vi frågar oss hur ångesten känns, ungefär som vi kan fråga oss hur det 
känns att ha ont i en viss tand. Och sedan frågar vi oss vad ångesten beror på, och 
vad vi kan göra åt den. Beror den på något i hjärnan? Finns det någon medicin 
som hjälper? 

Men Heidegger riktar blicken utåt. Tillvaron är inte ett ting utan ett vara-i-
världen, och när någonting sker i tillvaron så är det världen och min relation till 
världen som förändras. Ångesten är meningsfull, den ger någonting att förstå, den 
är intentional, riktad mot någonting utanför sig själv. 

Man kan säga att den klassiska kunskapsteorin på ett ganska snävt sätt sorterar 
mänskliga erfarenheter i dem som har kunskapsvärde – framförallt sinnesförnim-
melser och logiska resonemang – och dem som ”bara” är upplevelser. En av de 
saker Heidegger gör med stämningarna är att han tilldelar dem en central plats 
bland de erfarenheter som har kunskapsvärde. Men det betyder förstås inte att han 
förnekar att det kan finnas en bas i nervsystemet för ångestupplevelsen – lika litet 
som den som tror sina ögon behöver förneka hjärnans betydelse för seendet. 

Ond tro 

Skillnaden mellan egentlig och oegentlig existens, mellan det liv jag lever och det 
man lever, hör naturligtvis samman med våra föreställningar om frihet och ansvar. 
Hos Heidegger är denna förbindelse ganska nedtonad. Till skillnad mot de flesta 
existentialister är han inte i första hand inriktad på att väcka oss till en friare och 
mera engagerad existens, utan söker en beskrivning av tillvaron som den är. 

Hos den franske existentialisten Jean-Paul Sartre är det däremot friheten som 
står i centrum. Den mänskliga friheten är absolut, och grundad i medvetandets 
natur. Medvetandet kan riktas mot vad som helst och ta ställning till det. Antag att 
det finns någonting som bestämmer mig till ett visst sätt att handla, som kommer i 
vägen för min frihet – kanske någonting i min barndom, eller i min läggning, eller 
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i mina rent fysiska möjligheter. Men i så fall, menar Sartre, kan jag alltid rikta min 
blick emot detta någonting, och bli medveten om den faktor som skulle bestämma 
mig. I och med att jag blir medveten om den så kan jag ta ställning till den, hur jag 
skall förhålla mig till den, hur jag skall handla. Och därmed bestämmer den mig 
inte längre. 

Det kan vara värt att formulera poängen på ett annat sätt. Sartre menar inte att 
friheten utövas i det blå, utan några faktiska omständigheter att ta hänsyn till. Men 
han menar att dessa faktiska omständigheter – den handlande människans fak-
ticitet – har en helt annan relation till handlingen än de faktiska omständigheter 
som orsakar en fysisk händelse. Min fakticitet påverkar mina handlingar via hur 
jag uppfattar den, och jag kan alltid tolka omständigheterna på olika sätt – det 
finns alltid möjlighet att göra någonting annat. 

Men med friheten följer ansvar och ångest – precis som Heidegger menar 
Sartre att vi nästan alltid är på flykt ifrån vår frihet. Men var kan jag gömma mig, 
om friheten är själva mitt väsen? Jag måste lura mig själv att tro att jag är något 
jag inte är, ett ting bland andra ting. Sartre kallar detta självbedrägeri för ond tro. 
Det kan aldrig lyckas – och i själva verket vill jag inte heller riktigt lyckas. Målet 
för den onda tron är att bevara friheten så mycket renare på ett plan, genom att 
förneka den på ett annat. Vad jag vill ha är frihet utan ansvar, existens utan tyngd. 

Låt oss ta ett av Sartres egna exempel. En unga kvinna går ut med en man, de 
sitter vid cafébordet, vin i glasen, allt är mycket trevligt. Hans vilja är klar, han 
vill förföra henne. Men hon vill inte bestämma sig, hon vill inte ens uppfatta hans 
begär för att inte behöva ta ställning. Men plötsligt händer något som borde bli 
avgörande: han sträcker sig fram och lägger sin hand på hennes. Skall hon låta det 
ske och bejaka en fortsättning efter förförelsespåret? Eller skall hon dra tillbaka 
sin hand, och bryta förloppet? 

Man vet vad som händer sedan: den unga kvinnan överger sin hand, 
men hon märker inte att hon överger den. Hon märker det inte därför 
att hon händelsevis just i det ögonblicket är bara själ. /.../ skilsmässan 
mellan kroppen och själen är fullbordad; handen vilar orörlig mellan 
hennes partners varma händer: utan medgivande eller motstånd – ett 
ting. 

Handen, annars en levande del av henne själv, har blivit ett dött ting – inte för att 
hon själv helt och hållet har blivit ett ting, utan för att en annan del av henne skall 
kunna leva fritt, utan kropp. 

Låt oss ta ett annat exempel, hämtat från ett berömt amerikanskt rättsfall. Två 
unga män har begått ett mord, utan annat motiv än få veta hur det känns, och att 
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försöka undgå upptäckt. Försvaret nekar inte till själva handlingen, men menar att 
de åtalade inte är skyldiga eftersom deras bakgrund förutbestämde dem till att 
handla just som de gjorde. De kunde inte ha handlat annorlunda. Vad som in-
tresserar oss just nu är inte själva konflikten mellan frihet och förutbestämdhet, 
utan den slutsats försvaret ville att domstolen skulle dra. Eftersom pojkarna var 
förutbestämda, som två ting, att göra det de gjorde, så borde de enligt advokaten 
nu släppas fria – det som hände var ju inte deras fel. Men om de verkligen vore 
två ting så borde de väl skickas till avlivning, som man gör med farliga hundar? 
Precis som kvinnan vid cafébordet vill de åtalade bara förlägga en del av sig själ-
va till tingens tröga värld, för att en annan del skall kunna vara så mycket friare. 

Ett försvar för naivismen 

Vi började det här kapitlet utifrån tanken att fenomenologin vill beskriva hur det 
verkar vara, hur världen framstår för oss, snarare än hur det är. Men det har nog 
lyst igenom här och där att få fenomenologer när det kommer till kritan skulle nö-
ja sig med den beskrivningen av vad de åstadkommer. I stället menar även fenom-
enologer sig beskriva det ursprungligen verkliga, och vill förpassa vetenskapens 
värld till en lägre division. 

Hos Husserl är det medvetandet som, när man verkligen griper det för vad det 
är, utgör verklighetens yttersta grund. Men i Heideggers Varat och tiden, och hos 
många senare fenomenologer, finns i stället en vilja att uppfatta det som Husserl 
kallar livsvärlden, den vanliga verklighet i vilken vi lever våra vanliga liv, som 
den primära verkligheten – verkligare än både vetenskapens och filosofins fin-
urligt uttänkta konstruktioner. Hur kan man motivera en sådan uppfattning? Vad 
kan det betyda att någonting som finns är ”primärt” i förhållande till något annat? 

Låt oss, för att ta ett konkret exempel, jämföra fysikens atomer med vanliga 
föremål som stolar, bord, blommor och sandlådor. Uppenbarligen finns det flera 
meningar i vilka de vanliga föremålen ”kommer först” i den mänskliga erfaren-
heten. För det första i tiden – vi stiftar alla bekantskap med bord och stolar långt 
innan vi hör talas om atomer. För det andra när det gäller ”kunskapsordning” – vår 
kunskap om atomer är beroende av vår kunskap om vanliga föremål, till exempel 
om instrument och apparatur av olika slag. 

De vanliga tingen är primära för oss, på flera olika sätt, men innebär det att de 
också är metafysiskt primära, att de så att säga i verkligheten kommer först? 
Fanns det inte atomer långt innan det fanns bord och stolar, blommor och berg? 
Och består inte alla de där vanliga sorternas föremål just av atomer, så att de är 
beroende av atomerna för att överhuvudtaget finnas? 
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Den franske fenomenologen Maurice Merleau-Ponty har givit ett tänkvärt ar-
gument för att ändå uppfatta livsvärldens realitet som ursprungligare än veten-
skapens värld. Enligt gängse filosofisk uppfattning, åtminstone sedan Descartes, 
är nästan alla de företeelser vi tycker oss komma i direkt kontakt med produkter 
av ett möte mellan medvetandet och den materiella världen. De föremål vi ser och 
hör är så att säga resultatet av konfrontationen mellan en meningslös materia och 
våra själar. De handlingar vi utför – att hälsa på någon, att koka kaffe, att slå en 
serve i tennis – sönderfaller vid närmare filosofiskt betraktande i å ena sidan det 
rent fysiska kroppsliga ”beteendet” och å den andra sidan tanken eller avsikten 
bakom kroppsrörelserna. 

Men det är bara de ”sammansatta” företeelserna vi någonsin stöter på i vår er-
farenhet. Och hur naturligt det än kan verka att analysera vardagens ting och före-
teelser som sammansatta på det här viset, så är det också ett faktum att det är just 
detta som ger oss alla de riktigt krångliga filosofiska problemen: skepticismen, 
problemet om sambandet mellan kropp och själ. Är det inte dags att försöka den 
omvända metoden? – undrar Merleau-Ponty. Är det inte dags att uppfatta ”gränsy-
torna” som de grundläggande fenomenen, medan medvetandet och materien bara 
är abstraktioner – någonting man får fram genom att bortse ifrån vissa aspekter på 
det verkliga, men som inte själva kan göra anspråk på självständig realitet?


