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Abstract 

This essay examines the concept of meaning in Sein und Zeit. By identifying a paradox in the question 

constituting the outset of Heidegger’s ontology, i.e. the question of the meaning of Being, the need of a 

clarification of the concept of meaning unfolds. According to Heidegger, namely, we have been asking 

the question of Being without even knowing what we mean; we have forgotten to ask the question of the 

meaning of Being. At the same time, since the actual question of Being necessarily is a question of the 

meaning of Being, i.e. since we, as human beings and as the sole origin of the question of Being, 

necessarily mean something with the questions we ask, we have been asking exactly the question we have 

forgotten to ask. What then, I ask, is this element, that we have been asking for but forgotten to address? 

What is meaning? Asking this question on the basis of Sein und Zeit, I argue, is necessarily to explore the 

Being of meaning, since meaning is something found in the constitution of Dasein, the human being, and 

since the explication of Dasein evolving in Sein und Zeit concerns exactly its Being. After clarifying this 

question, the study proceeds in three chapters, the first concerning the basic structure of Dasein, the second 

the understanding, as the knowing of this structure, and the third the explication, in which we finally find 

the constitutive elements of meaning, i.e. it’s Being. In dialogue with secondary sources, I then aim to 

discuss the implication of this Being, epistemic as well as political and ethical. Subsequently, I ask what 

this Being implies for the paradox initially noted.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: Heidegger, mening, utläggning, förstruktur, såsom-struktur, förståelsens cirkel 

 



 3 

Innehållsförteckning: 

1. Inledning 4 

2. Varats mening 6 

3. Omkastning 13 

3.1 Klargörande av frågeställning                                                   13 

3.2 Preliminär karaktäristik                                                             13 

4. Meningens vara 15 

4.1 Människans indragenhet                                                            15 

4.2 Förståendets upplåtande                                                            18 

4.3 Utläggningens mening                                                               21 

4.4 Förståelsens cirkel och frågan om meningens källa                  26 

5. Slutsatser 32 

Litteraturförteckning 34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 4 

1. Inledning 
 

I Vara och tid1 ställer Heidegger frågan om varats mening. Frågan är den klassiska filosofins huvudfråga, 

men har enligt Heidegger ”förstummats” sedan antikens dagar. Vi har frågat vad saker och ting är, men 

utan att veta vad vi egentligen menar, vi har försatt oss i varaglömska. Här framträder emellertid en 

paradox. Såsom människor menar vi nämligen alltid någonting med det vi frågar, på det sättet har vi redan 

efterfrågat varats mening, samtidigt har vi glömt bort att adressera just denna mening. Men vad är då 

denna mening, som vi alltid redan frågar efter men glömt att efterfråga? Vad är meningens vara? 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka en i varafrågan existerande paradox genom att 

kasta om varafrågan till en fråga om meningens vara. Uppsatsen inleder med att påvisa denna paradox 

genom att fråga varför varafrågan nödvändigtvis är en fråga om just mening. Svaret visar sig ha att göra 

med människans särskilda sätt att vara, och frågeställningen – vad är meningens vara? – fattas som en 

undersökning av sambandet mellan människa och mening. Efter ett avsnitt som ytterligare avser klargöra 

frågeställningen undersöks detta samband sedan i tre delar, varav den första behandlar människans 

primära struktur, den andra förståendet, och den tredje förståendets utläggning, vari meningens vara 

slutligen återfinns. I dialog med sekundärlitteraturen diskuteras sedan några implikationer av detta vara, 

epistemologiska men även i viss grad etiska och politiska. Förutom att besvara frågeställningen är 

uppsatsens intention att återkomma till och i bästa fall lösa upp den paradox som uppgav den.  

Inom filosofin behandlas frågor om mening vanligtvis i relation till frågor om språket. Inte minst 

inom den analytiska språkfilosofin utgör ”meningsteori” ett centralt tema. Diskussionerna rör ofta 

huruvida mening är något objektivt eller subjektivt, huruvida den kan placeras i det språkliga uttrycket, i 

medvetandet hos den som talar, eller i sammanhanget där talet pågår. Under uppsatsen gång kommer vi 

att se hur Heidegger förlägger ”meningens vara” på en förpredikativ nivå. Därmed avviker hans 

meningsteori radikalt från de som behandlas inom den analytiska diskursen. För Heidegger är det endast 

utifrån en medvetenhet om vår indragenhet i världen som vi kan ställa frågor om mening, och först därefter 

om lingvistiska egenskaper och prepositioner. Världen är inte meningsfull för att vi uttrycker den i ord – 

vi uttrycker den i ord för att den är meningsfull. 

Som primärkälla i undersökningen föreligger Heideggers Vara och Tid. Boken utkom 1927 och 

är en av den moderna filosofins mest omtalade verk. Utöver att starkt påverka fenomenologins utveckling 

har den influerat tankeströmmar såsom hermeneutiken, existentialismen, psykoanalysen och 

poststrukturalismen. Ansatsen är fundamentalontologisk – syftet är att utarbeta en grundläggande 

vetenskap om varat – och metoden är fenomenologisk, vilket för Heidegger innebär ”att låta det som visar 

                                                
1 Martin Heidegger, Vara och tid [1927], övers. Jim Jacobsson (Göteborg: Daidalos 2013). 
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sig ses utifrån sig självt, så som det visar sig utifrån sig självt”.2 För Heidegger är ontologi endast möjligt 

som fenomenologi.3 Med andra ord söker Vara och Tid formulera en vetenskap om varat genom att se det 

såsom det visar sig utifrån sig självt. Genomgående för Heidegger diskussioner med filosofihistoriens 

föregångare, Platon, Aristoteles, Kant och Descartes för att nämna några, till vilka han låter sin filosofi 

knyta an eller kontrastera mot. Verket tillskrivs ofta Heideggers tidiga period, som skiljer sig från den 

sena genom ett tydligare fokus på logik och ontologi. Jag har använt mig av Jim Jakobssons översättning 

från 2013.  

Med tanke på verkets filosofiska genomslag är forskningen om det givetvis omfattande. Också 

med begränsning till meningens vara, som i själva verket är ett stort och genomgripande tema, har 

underlaget visat sig vara oöverskådligt. Vad som följer är således ett kraftigt begränsat urval, utan 

ambition att täcka ämnet.  

En av de mest omtalade Heidegger-uttolkarna är Hans-Georg Gadamer. Som student till 

Heidegger influerades Gadamer i hög grad av Heideggers idéer, i synnerhet av den om förståendets cirkel, 

som han också kom att utveckla i sitt berömda verk Sanning och Metod4 från 1960. Mot slutet får 

uppsatsen anledning att beröra denna cirkel, varför även Gadamers tolkning kommer väl till pass.  

I anslutning därtill berörs även en annan diskussion. 1970 kritiserade Sandra Lee Bartky Vara och 

Tid för att framställa mening som något tillvaron både skapar och tar emot, två enligt henne oförenliga 

lägen. Bartkys kritik, publicerad i artikeln Originative Thinking in the Later Philosophy of Heidegger5 

fick stor spridning och resulterade i ett ointresse för Heideggers filosofi inom den för tiden snabbt 

framväxande kropps- och feministteorin.6 I artikeln Heidegger and the source of meaning7 tar Charlotte 

Knowles Heidegger i försvar mot denna kritik. Genom att uppsöka meningens källa i fenomenet ”låta 

vara”, söker hon påvisa kritikens skenbara karaktär. Knowles artikel visar även på debattens fortsatta 

relevans, den rör sig in i samtiden. Min intention är att visa hur frågan om huruvida tillvaron skapar eller 

mottar mening relaterar till den paradox uppsatsen hanterar, diskutera Knowles lösning samt vad 

undersökningens resultat implicerar i frågan.  

                                                
2 Heidegger, Vara och tid, s. 51. 
3 Heidegger, Vara och tid, s. 52. 
4 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod [1960], övers. Arne Melberg (Göteborg: Daidalos 1997). 
5 S.L. Bartky, “Originative Thinking in the Later Philosophy of Heidegger”, Philosophy and Phenomenological Reasearch, 
Vol. 30, No. 3 (1970): 368-381. 
6 Charlotte Knowles, “Heidegger and the source of meaning”, South African Journal of Philosophy, Vol. 32, No. 4 (2013) s. 
327-338 (328). 
7 Knowles, “Heidegger and the source of meaning”. 
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Bland andrahandslitteraturen återfinns även Charlotta Weigelts The Logic of life, Heidegger’s 

Retrieval of Aristotle’s Concept of Logos8, en studie som undersöker den tidiga Heideggers läsningar av 

Aristoteles, en influens märkbar inte minst i Vara och tid. Studien avhandlar även frågor rörande mening 

och förstående, vilket gör den relevant också för denna undersökning. Till sist bör även Hans Ruins 

Kommentar till Heideggers Varat och tiden9 nämnas, en kommentar som framförallt agerat stöd i 

tolkningen av Vara och tid.  

 

      2. Varats mening  
 

Varför är varafrågan nödvändigtvis en fråga om varats mening? I det här avsnittet ska vi se efter hur 

Heidegger motiverar och formulerar varafrågan. Här framträder nämligen meningen såsom avgörande – 

att ställa frågan om varat är och måste enligt Heidegger vara att ställa den som en fråga om varats mening. 

Därmed visar sig den paradox som motiverar uppsatsens frågeställning som just en fråga om vad mening 

är. 

I första paragrafen i Vara och tid förklarar Heidegger att frågan efter varats mening var ”den 

drivande kraften i Platons och Aristoteles forskning.”10 Därefter förstummades den ”som tematisk fråga 

för verklig undersökning.”11 Heidegger citerar Platons Sofisten: ”…för uppenbarligen är ni sedan länge 

förtrogna med vad ni egentligen menar när ni använder uttrycket ’varande’, medan vi däremot förut trodde 

oss förstå det, men nu har råkat i förlägenhet…”.12 För att ge ytterligare grund åt frågans antika betydelse 

skulle även Aristoteles Metafysiken kunna nämnas, där filosofin definieras som frågan ”ti to on” – vad är 

varat?13 Hur som helst menar Heidegger att frågan därefter tappades bort. Ingen vill längre, på allvar och 

med filosofins krav på vetenskaplighet, ta i frågan. Förutom nu han själv. 

Grunden till denna långlivade motvilja har att göra med tre fördomar, som ”ständigt på nytt 

inplanterar och odlar uppfattningen att det inte finns något behov av en fråga efter varat.”14 Den första 

fördomen säger att ”varat” är det allmännaste begreppet. Heidegger citerar här Thomas av Aquino: ”En 

förståelse av varat är alltid redan inbegripen i allt som någon uppfattar hos ett varande.”15 Men, tillägger 

                                                
8 Charlotta Weigelt, The Logic of life, Heidegger’s Retrieval of Aristotle’s Concept of Logos (Stockholm: Stockholms 
universitet 2002). 
9 Hans Ruin, Kommentar till Varat och tiden (Huddinge: Södertörns högskola 2005). 
10 Heidegger, Vara och tid, s. 17. 
11 Heidegger, Vara och tid, s. 18. 
12 Se Heidegger, Vara och tid, s. 17 (Platon, Sofisten 244a). 
13 Aristoteles, “Metaphysica,” Red. W. Jaeger, i Oxford Classical Texts (Oxford: Oxford University Press, 1957). 
14 Heidegger, Vara och tid, s. 18. 
15 Heidegger, Vara och tid, s. 18. 
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Heidegger, varats allmänhet överskrider varje släktmässig allmänhet, varat är ”ett transcendens”.16 Med 

andra ord ser Heidegger, i fördomen om varats allmänhet dvs. i föreställningen om att varje sak vi påträffar 

är något, att detta är eller vara alltid också överskrider det påträffade. På det sättet drar sig varat undan 

erfarenheten, det betecknar inte det varande på samma sätt som ”ros” betecknar olika rosarter och går till 

skillnad från ros-beteckningen inte att förstå med hänvisning till en samling varanden.  

Den andra fördomen är att begreppet ”vara” är odefinierbart. Denna fördom följer av den första: 

”Varat kan inte genom en definition härledas ur högre begrepp eller framställas genom lägre.”17 Men, 

skriver Heidegger, varats odefinierbarhet befriar oss inte från frågan efter dess mening, utan uppfodrar 

oss tvärt om att ställa den.”18 Lika lite som varat kan förklaras med hjälp av andra varanden kan det 

framställas genom hänvisning till andra begrepp. Även innehållet i denna fördom har alltså giltighet, men 

inte som fördom – varats odefinierbarhet hindrar oss på intet sätt att efterfråga dess mening. Den tredje 

fördomen är att varat är det självklara begreppet:  
 

I alla kunskaper, utsagor, i varje förhållningssätt till det varande, i varje självförhållande kommer ”vara” till användning, 

och därmed är uttrycket ”utan vidare” förståeligt. Alla och envar förstår: ”Himlen är blå”; ”jag är glad” och liknande.” 

Men denna genomsnittliga förståelse demonstrerar bara oförståeligheten. Den gör det uppenbart att det a priori ligger 

en gåta i varje förhållningssätt och vara till det varande. Att vi alltid redan lever i varaförståelse, samtidigt som varats 

mening är höljd i dunkel, bevisar det principiellt nödvändiga i att återuppta frågan efter ”varats” mening.19  

 

Den intuitiva förståelse vi har för vara-begreppet såsom kopula i logisk mening är förledande. Den säger 

oss att vi förstår varat men döljer därmed oförståelsen som finns för begreppets innebörd20. Den tillåter 

oss att binda samman objekt och bestämningar utan klarhet i dessa relationers karaktär eller mening. 

Kopulans utbreddhet – det faktum att vi säger ”är” i var och varannan mening – visar på problematikens 

räckvidd och fundamentala vikt.  

Därmed har motivet bakom aktualiserandet av varafrågan klargjorts. Heidegger måste ställa frågan 

efter varats mening för att varabegreppet är det oklaraste av alla begrepp samtidigt som vi ständigt 

använder det om allt möjligt. Det ligger insprängt i vårt språk och för sin oklarhet med sig. Inte minst 

förekommer begreppet som bindeord i utsagan varigenom dess oklarhet sprider sig till den vetenskap som 

antar utsagan som sin grund. I varje sammanhang tycks dess innebörd förstås – redan i uppfattandet av ett 

                                                
16 Heidegger, Vara och tid, s. 18. 
17 Heidegger, Vara och tid, s. 19. 
18 Heidegger, Vara och tid, s. 19. 
19 Heidegger, Vara och tid, s. 19. 
20 Intressant insikt om förståelsens natur, om förklaringens förmåga att lägga sig i vägen för andra förklaringar. 
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varande tycks varat på något sätt vara inbegripet – men taget för sig drar sig begreppet undan, som sådant 

är det omöjligt att definiera, vilket motiverar frågan efter dess mening.   

Men vad innebär då det att ställa denna fråga? Heidegger skriver:  

 
Frågan efter varats mening ska ställas. Om det är en fundamental fråga eller rentav den fundamentala frågan behöver 

sådant frågande adekvat genomskinlighet. Därför måste vi i korthet diskutera vad som överhuvudtaget hör till en fråga, 

för att mot denna bakgrund kunna synliggöra vara-frågan som en priviligierad fråga.21  

 

I sin nuvarande form, som ett utslängt ”vad är varats mening?”, tycker även Heidegger att frågan är 

svårbegriplig. Därför kan vi inte börja med att besvara den, vi måste först utarbeta frågeställningen 

ordentligt, reda ut vad frågan syftar till – vad är det egentligen vi undrar när vi frågar efter varats mening? 

Att ta reda på detta kallar Heidegger för att ”genomskinliggöra” frågan, det handlar alltså om att ytterligare 

blottlägga den fråga som redan ställts. För att åstadkomma detta riktar Heidegger blicken mot just 

frågandet självt – vad är egentligen en fråga?  

 
Varje frågande är ett sökande. Varje sökande har sin föregående vägledning från det redan sökta. Frågandet är ett 

kunskapsmässigt sökande efter det varande i dess att- och såvaro. Det kunskapsmässiga sökandet kan bli till ett 

”undersökande”, som ett friläggande bestämmande av det frågan syftar till. Frågandet har såsom frågande efter … sitt 

omfrågade. Allt frågande om … är på något sätt ett förfrågande hos … Till frågandet hör förutom det omfrågade något 

tillfrågat. I den undersökande, det vill säga specifikt teoretiska frågan ska det omfrågade bestämmas och 

begreppsliggöras. I det omfrågade ligger då, som det egentligt intenderade, det efterfrågade, det varmed frågandet når 

sitt mål.22 

 

Analysen av frågan fixerar tre ”karaktärer” varav det ”omfrågade” är den första. Det omfrågade är det 

som dyker upp som något att fråga om. Här konstateras även att frågan alltid orsakas av det redan sökta, 

som om kunskapen från början saknade svar: någonting i det uppsökta vägrar låta sig integreras. Det är 

alltså ur det redan sökta som det omfrågade tar form. Relevant är också anmärkningen att frågan är ett 

förfrågande ”hos” något. Heidegger skriver att ”Frågandet självt, som förhållningssätt hos ett varande, 

den frågande, har sin egen varakaraktär.”23 Karaktäristiken är i första hand inte en formell indelning eller 

en anhopning ord, utan ett förhållningssätt, ett sätt att vara. På det sättet framträder frågan inte bara hos 

ett varande, utan också som ett sätt för detta varande att vara. Detta sätt att vara vänder sig alltid till något, 

ett tillfrågat – det andra av frågans moment – av vilket frågan väntas bli besvarad. Varje fråga har till sist 

något efterfrågat, som ligger i det omfrågade men som kan lyftas fram. Här visar sig en analogi: ur det 

                                                
21 Heidegger, Vara och tid, s. 20. 
22 Heidegger, Vara och tid, s. 20. 
23 Heidegger, Vara och tid, s. 20. 
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redan sökta dyker det omfrågade upp, och ur detta utvecklas det efterfrågade. Frågandet, såsom ett sätt att 

vara, är ett slags utvecklande, där det som är formas till något det redan har inom sig, som dess innebörd.  

Citatet visar också hur Heidegger skiljer det ”kunskapsmässiga sökandet” från ”undersökandet”, 

som skiljer sig från det förra genom att också vilja fastställa och avgränsa frågans syfte, lyfta fram och 

begreppsliggöra det efterfrågade. Han återkommer till distinktionen som en skillnad i hur frågan 

”fullgörs”: ”Ett frågande kan fullgöras genom att ”bara kasta fram frågan” eller som en explicit 

frågeställning.” Utmärkande för det senare, fortsätter han, är att ”frågandet först blir genomskinligt för sig 

självt med avseende på alla de nämnda konstitutiva frågekaraktärerna”.24 Det är alltså den senare typen 

av fullgörande Heidegger gör anspråk på när han förklarar att varafrågan måste genomskinliggöras, varför 

han fortsätter med att analysera varafråga utifrån ovanstående karaktäristik: 

 
Som ett sökande behöver frågandet en föregående vägledning från det sökta. Varats mening måste därför på ett visst 

sätt redan vara tillgänglig för oss. Ovan antyddes att vi alltid redan rör oss i en varaförståelse. Utifrån denna växer den 

uttryckliga frågan efter varats mening och tendensen till dess begrepp fram. Vi vet inte vad vara innebär, men redan när 

vi frågar ”vad är vara” så håller vi oss i en förståelse av ”är” utan att begreppsligt kunna fixera vad detta ”är” betyder.25  

 

Det visar sig att det sökta, det ur vilket varafrågan dyker upp, kan beskrivas som ett slags förståelse: det 

är ur förståelsen för varat som frågan efter dess mening växer. Här framträder frågan återigen som ett 

slags avsaknad, en önskan om att kunna bestämma något den frågande redan har inom sig, men som hen 

ändå inte riktigt kan begripa. Det omfrågade i varafrågan är varat, ”det som bestämmer varande såsom 

varande, det utifrån vilket det varande, hur det än pådryftas, alltid redan är förstått.”26 Det efterfrågade i 

varafrågan är varats mening, och ”Såtillvida som varat utgör det omfrågade, och vara innebär ett varandes 

vara, framträder det varande självt som det i varafrågan tillfrågade. Detta blir liksom utfrågat med 

avseende på sitt vara.” 27 Varat är alltså det som dykt upp som något att fråga om, det efterfrågade är varats 

mening, och eftersom varat tillkommer ett varande måste det tillfrågade vara just ett varande. Till skillnad 

från härledning och karaktärisering genom olika exempel framstår alltså denna tillgång som en källa till 

den kännedom som varafrågan efterfrågar, och varigenom den väntas kunna fullgöras. Denna tillgång är 

förståelse. Därmed visar sig varafrågan inbegripa sig själv på ett lustigt sätt – den frågar efter frågandet 

självt, i den mån detta gäller vad något är. Detta bekräftar frågans fundamentala karaktär. I diskussionen 

av de fördomar som tillkommit varafrågan framgick det att vara-begreppets allmänhet inte är 

                                                
24 Heidegger, Vara och tid, s. 20. 
25 Heidegger, Vara och tid, s. 20–21. 
26 Heidegger, Vara och tid, s. 21. 
27 Heidegger, Vara och tid, s. 22. 
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”allmänheten av ett släkte”, och därför inte kan beskrivas genom att tillskrivas exempel. Här ser vi samma 

åtskillnad, som en distinktion mellan regional och fundamental ontologi.  

Men att uppge varafrågans formella karaktärer räcker inte för att uppnå den efterfrågade 

vetenskapligheten, vi måste också ta reda på vilken typ av varande det tillfrågade är. Heidegger skriver: 
 

Om frågan efter varat ska ställas uttryckligt och fullgöras i full genomskinlighet kräver ett utarbetande av denna fråga, 

enligt vad vi hittills förklarat, en explikation av sättet att betrakta varat, att förstå och begreppsligt fatta dess mening, ett 

beredande av möjligheten att rätt välja det exemplariska varande samt en utarbetning av det genuina tillvägagångssättet 

till detta varande. Att blicka mot, att förstå och begripa, att välja och ha tillgång till är konstitutiva förhållningssätt i 

frågandet och därmed själva varamodi för ett bestämt varande, nämligen det varande som var och en av oss, de frågande, 

själva är.28  

 

Heidegger återfinner alltså de tillvägagångssätt som krävs för att utarbeta frågeställningen i själva 

frågandet, och därmed i den frågandes sätt att vara. Därför är också den tillfrågade i varafrågan densamma 

som redan formulerat frågan: det varande vi själva är, såsom människor. Frågandet efter varat är ett sätt 

för oss själva att vara. Detta varande fattar Heidegger terminologiskt som tillvaro.29 Han skriver: ”Det 

uttryckliga och genomskinliga ställandet av frågan efter varats mening kräver en föregående adekvat 

explikation av ett varande (tillvaron) med avseende på dess vara.”30 För att tillgängliggöra våra 

varakaraktärer måste vi först bli synliga för oss själva. Vi måste alltså börja med att rikta frågandet mot 

oss själva, i förhoppning om att sedan kunna greppa varat.   

Därmed har vi rett ut vad det innebär att ställa varafrågan. Att ställa vara-frågan innebär att 

genomskinliggöra frågeställningens komponenter. En av dessa komponenter är varat, och såtillvida 

genomskinliggörandet av varat implicerar en fråga om vad vara är, innefattar utarbetandet av varafrågan 

– det teoretiska fullgörandet av varats mening – också svaret på frågan. I vara-frågan sammansmälter 

alltså frågeställandet med besvarandet, och kanske är det därför det tillfrågade är det vari frågan uppstår 

– tillvaron, oss själva. Och eftersom frågan om varats mening avser en i tillvaron inneboende tendens, 

måste den inledas med en analys av tillvaron.  

I paragraf fyra utvecklar Heidegger distinktionen, men också relationen, mellan det 

kunskapsmässiga sökandet och det vetenskapliga undersökandet: ”Vetenskaper har, såsom mänskliga 

förhållningssätt, varaarten hos detta varande (människan).”31 Det vetenskapliga sätt på vilket Heidegger 

önskar få grepp om varat är alltså rotat i människans vardagliga, icke-vetenskapliga eller ”ontiska” sätt att 

vara, på det sättet är denna tendens fundamentalt mänsklig. Men vad beror detta på? Heidegger skriver:  

                                                
28 Heidegger, Vara och tid, s. 22. 
29 Heidegger, Vara och tid, s. 22. 
30 Heidegger, Vara och tid, s. 22–23. 
31 Heidegger, Vara och tid, s. 27. 
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Tillvaron är ett varande som inte bara förekommer bland annat varande. Tvärtom är det ontiskt privilegierat därigenom 

att det för detta varande i dess vara rör sig om detta vara självt. Till tillvarons varaförfattning hör då att den i sitt vara 

har ett varaförhållande till detta vara. Och detta i sin tur innebär: tillvaron förstår sig på ett eller annat sätt och mer eller 

mindre uttryckligt i sitt vara.32 

 

Tillvaron är inte bara, den rör sig även om sitt sätt att vara. Att ”röra sig om” innebär att ”ha ett 

varaförhållande till”. Detta förhållande är förståelse. Förståelsen är ofrånkomlig; den betingar tillvarons 

sätt att vara. Den kan vara mer eller mindre uttrycklig, den är ännu inte ontologi, det vill säga kunskap om 

varat men, menar Heidegger, den är förontologisk – ”varande i form av ett förstående av vara”. Det som 

förstås är ju trots allt det vara som ontologin ska undersöka och utarbeta.  

Återigen visar Heidegger hur vetenskapen utvecklas ur förståelsen, som en fundamentalt mänsklig 

tendens. Det vetenskapliga sättet att greppa varafrågan, att utveckla ontologi, måste därför inbegripa en 

undersökning av vårt eget sätt att vara. Beteckningen för tillvarons vara är existens, och som vi ser utmärks 

existensen av en självreflexiv struktur: ”Själva det vara som tillvaron kan förhålla sig till så eller så, och 

som den alltid förhåller sig till på något sätt, kallar vi existens.”33 Tillvarons förståelse för varat som 

sådant, ur vilken varafrågan uppstår, växer i sin tur ur förståelsen för existensen. Denna förståelse kallar 

Heidegger ”existentiell”. När Heidegger, genom att ställa varafrågan som en fråga om varats mening, 

adresserar tillvarons nödvändiga sätt att vara, är detta en fråga om existensens ontologiska struktur; det 

som konstituerar eller bestämmer existensen. Detta förstår han vidare som ett sammanhang, en 

”existentialitet”, bestående av vissa strukturer eller ”existentialer”. Slutligen kallar han analysen av 

tillvaron med avseende på dess vara för ”existential analys”.  

 
Såtillvida som tillvaron alltså bestäms av sin existens, behöver den ontologiska analytiken av detta varande redan ett 

föregående beaktande av existentialiteten. Denna förstår vi som varaförfattning hos det varande som existerar. I idén 

om en sådan varaförfattning ligger emellertid redan idén om varat överhuvudtaget. Och därmed hänger även möjligheten 

av att genomföra tillvaroanalytiken på en föregående utarbetning av frågan efter varats mening överhuvudtaget.34  

 

Liksom vetenskapen utvecklas ur förståelsen måste vetenskapen om existensen (som alltså avser våra 

egna vara-bestämningar) utvecklas ur en förståelse för densamma – tillvaron måste alltså redan ha en viss 

förståelse för existentialiteten, hon måste redan ”beakta” den, som Heidegger skriver. Undersökningen av 

vårt vara vilar nödvändigtvis på en idé om vår egen konstitution. Denna nödvändighet framgår inte minst 

                                                
32 Heidegger, Vara och tid, s. 27. 
33 Heidegger, Vara och tid, s. 27. 
34 Heidegger, Vara och tid, s. 28. 
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av det tyska begrepp Heidegger här använder: ”hinblicknahme”, ett ord byggt av hin – mot eller till, 

blicken – att blicka, och nehmen – att ta. Liksom en förståelse för varat alltid är inbegripen i något vi 

uppfattar som ett varande, kan vi inte uppfatta oss själva utan att beakta eller ”blicka mot” vårt eget vara. 

Men, noterar Heidegger, detta blickande förutsätter i sin tur en idé om vad varat överhuvudtaget är, och 

innan vi vetenskapligt kan greppa vår konstitution måste vi klargöra vad denna idé består i. Därför kan vi 

inte bara fråga ”vad är varat” – vi måste fråga efter dess mening – vad är det egentligen vi menar med 

vara? Vad konstituerar det vi blickar mot? Därför är frågan efter varat nödvändigtvis en fråga efter just 

dess mening. Weigelt skriver:  

 
the possibility of posing the question of being is dependent upon the success of a foregoing inquiry into the constitution 

of Dasein. This inquiry should circumscribe the nature of speech and reveal what possibilities there are for our 

articulation and conceptualization of being. In other words, if being is to be interrogated with respect to its being 

addressed and explicated, the question of being must apparently be a question of precisely the meaning of being.35  

 

Därmed är vår inledande fråga besvarad. Varafrågan måste vara en fråga om mening för att det är 

som mening vi överhuvudtaget har tillgång till varat. Därmed har även vår paradox klargjorts: å ena sidan 

har vi alltid redan frågat efter varats mening, eftersom denna mening ligger i själva frågandet om vad 

saker och ting är, å andra sidan har vi glömt att adressera just denna mening, vi har glömt att ontologin 

växer ur vårt ontiska sätt att vara, och att vetenskapen är ett mänskligt förhållningssätt som alltid 

inbegriper oss själva. På grund av frågans möjlighet att fullgöras utan att genomskinliggöras har vi försatt 

oss i varaglömska. Vi har alltså i sträng mening aldrig ställt varafrågan, utan bara slängt den ur oss. Vi 

har aldrig begreppsliggjort dess mening. Men vad är då detta fenomen, som vi alltid redan frågar efter 

men glömt att efterfråga? Vad är mening? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Weigelt, The Logic of life, Heidegger’s Retrieval of Aristotle’s Concept of Logos, s. 217. 
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3. Omkastning  
 

3.1 Klargörande av frågeställning  
 

Vad innebär det egentligen att fråga vad mening är? Eftersom paradoxen som motiverat frågeställningen 

har visat sig i Vara och tid är det till detta verk vår fråga riktar sig, varför undersökningen i hög grad 

begränsar sig till och låter sig ledas av detta verk. En passande början är därför att utarbeta vår egen 

frågeställning tillräckligt, göra den genomskinlig med avseende på dess fråge-karaktärer.  

Vilka är menings-frågans strukturella moment? Vi antar preliminärt att det omfrågade i menings-

frågan är meningen – det är meningen som dykt upp som någonting att fråga om. Vad är då det 

efterfrågade? Hittills har meningen framträtt som det begrepp som skiljer det omfrågade från det 

efterfrågade i varafrågan. Detta faktum aktualiserar frågan: kommer meningen ur varat, dvs. ur det 

specifikt omfrågade i varafrågan, eller ur frågandets sätt att vara, dvs. ur tillvaron? Ligger 

meningsbegreppet i varat specifikt, eller hör det i grund och botten till frågandets sätt att vara, så att varje 

omfrågat fullgörs i termer av mening? Avser meningen själva denna process? I så fall är det efterfrågade 

i vår fråga meningen med meningens vara. En sådan lösning pekar emellertid tillbaka på vår inledande 

position, dvs. till frågan om vad denna mening egentligen är. Det efterfrågade i vår fråga måste därför 

vara meningens vara – vad är egentligen denna mening, vad är det som uppfyller svaret på vår fråga om 

vad saker är? 

Med andra ord riktas även denna fråga tillbaka mot oss själva – också i vår fråga sammanfaller 

den frågande med den tillfrågade. Därmed visar sig undersökningen som en fråga om själva sambandet 

mellan människa och mening. Att Vara och tid undersöker tillvaron med avseende på dess vara bekräftar 

verket som ett passande underlag också för vår fråga. När meningen så småningom diskuteras är det 

nämligen dess konstitutiva element som bör expliceras, dvs. det vara vi här efterfrågar. Därför måste 

frågan om vad mening är formuleras som en fråga om meningens vara.  

 

 

3.2 Preliminär karaktäristik  
 

Innan vi går vidare ska vi se efter vad det hittills redovisade kan uppge om vår frågeställning:  Vad – är – 

meningens – vara?  

 

Om varat (och är): Såtillvida meningens vara inte är ett varande, utan har sin grund i det vara Heidegger 

efterfrågar, kan meningens vara inte härledas till andra varanden, och det kan inte sökas i en definition. 
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Att varat är det som bestämmer det varande såsom varande antyder att meningens vara är dess konstitutiva 

element, det nödvändiga för att meningen ska vara mening. Att varat är det utifrån vilket något redan är 

förstått antyder att meningens vara redan finns tillgänglig i vår förståelse. På det sättet tycks meningen 

finnas ”inom” oss själva. Vår paradox har dock gjort oss uppmärksamma på att denna förståelse är vag 

och alls inte inbegriper den efterfrågade kunskapen om nödvändighet. Eftersom vi frågar vad saker och 

ting är måste vi ha förstått en ontologisk distinktion mellan varande och varat, och därmed en mening med 

varat. Samtidigt har vi frågat vad saker och ting är utan att veta vad vi egentligen menar. Vi har både 

förstått och inte förstått. På det sättet tycks paradoxen handla om en oreflekterad införståddhet, den tycks 

ha med förståelsen att göra. 

 

Om mening: I den karaktärisering av vara-begreppet som fördomarna inbegrep beskrevs frågan efter 

mening som den enda vägen ur vara-frågans predikament. Den skiljer sig från andra sätt att karaktärisera 

saker, såsom definitioner eller exemplifikationer, och är ett passande uppvisningssätt för något 

transcendent. Den väntas komplettera och skilja sig från varat såsom kopula, som en formalitet som binder 

samman subjekt och predikat. I frågan efter varat finns meningen i det omfrågade, som ett syfte, men 

också i det efterfrågade, som en begreppslig bestämning. På det sättet tycks det finnas två olika typer av 

mening, dels en förontologisk, dels en ontologisk, varav den senare är en utveckling av den förra, något 

som följer av en process. Ur förståelsen för varat växer den uttryckliga frågan efter varats mening, skrev 

Heidegger, och oavsett om meningen tillhör varat eller tillvaron dyker den upp i oss, närmare bestämt i 

vår varaförståelse, som en strävan. Mening är det med vilket frågan om vad något är väntas besvaras. 

 

Om vadet: I det inledande kapitlet såg vi att frågan efter varats mening förutsätter en analys av tillvarons 

sätt att vara – av hur den är. Förståelsen för hur tillvaron är, hur den beter sig och förhåller sig till sin 

omvärld, föregår alltså förståelsen för vad den är, och det är i detta hur som varats mening tycks bottna. 

Också på det sättet kan frågan om mening motiveras som en fråga om just meningens vara. Men om vår 

förståelse alltid grundar sig i hur något är, varför formuleras våra frågor om sakers vara så ofta som en 

fråga efter vad det är? Det är en fråga vi ska återkomma till senare i undersökningen.  
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4. Meningens vara 
 

4.1 Människans indragenhet 
 

Undersökningen av tillvaron inleds med en utläggning av dess varaförfattning, ”i-världen-varon”.36  En 

varaförfattning förstod vi som ett blickande mot vår egen konstitution. Detta ”blickande mot” sades vidare 

innefatta en idé om vad varat överhuvudtaget är, vilket motiverade varafrågan som en fråga om mening. 

Den författning Heidegger nu explicerar bör alltså på något sätt innefatta idén om meningens vara. För att 

klargöra kontexten i vilken meningens vara tycks befinna sig frågar vi därför: vad är ”i-världen-varon”?  

Heidegger börjar med att understryka fenomenets sammansatthet: ”Detta primära förhållande 

måste ses i sin helhet” och kan inte ”upplösas i ett bestånd av lösa stycken”. Men detta faktum, tillägger 

han sedan, utesluter inte ”en mångfald konstitutiva strukturmoment i denna författning.”37 Han lyfter fram 

tre: ”i-världen”, som avser den värld vi alltid är i; det varande som är i världen, dvs. tillvaron; och till sist 

”i-varon”, själva sättet på vilket vi är i världen.38 Han föregriper den i tre kapitel indelade undersökningen 

av dessa med att kort redogöra för i-varon: 

 
Långtifrån att i-varon skulle betyda ett rumsligt ”i-varandra” av förhandenvarande ting, har ”i” ursprungligen inte alls 

betydelsen av en rumslig relation av det sistnämnda slaget; ’i’ härrör från innan- att bo, habitare, uppehålla sig; ”an” 39 

betyder jag är van, förtrogen med, jag ägnar mig åt något (…). Det varande som i-varon i denna betydelse tillkommer 

kännetecknade vi som det varade som jag själv alltid är. (…) I-varon är således det formella existentiala uttrycket för 

det vara som tillkommer tillvaron, vars väsensmässiga författning är i-världen-varon.40  

 

Tillvarons vara kontrasteras här mot det ”förhandenvarande”, ett fenomen som avser ”en varaart som 

väsensmässigt inte tillkommer varande av tillvarons karaktär.”41 Det förhandenvarande är det sätt på vilket 

vi förstår saker såsom objektiva, materiella ting. De förhandenvarande tingen syns oss vara ”i” varandra 

på ett rumsligt sätt, stumt och utan att märka av det. Den förhandenvarande stolen förhåller sig inte till 

bordet. Det gör däremot tillvaron, och Heideggers poäng är att vår förståelse för att ”vara i” kommer av 

detta primära sätt att vara i varat som värld. I detta sätt är vi redan införstådda – i-varon är ingen egenskap 

                                                
36 Heidegger, Vara och tid, s. 71. 
37 Heidegger, Vara och tid, s. 71. 
38 Heidegger, Vara och tid, s. 71–72. 
39 I den tyska utgåvan skriver Heidegger: ”In stammt von innan-wohnen, habitare, sich aufhalten; ”an” bedeutet: ich bin 
gewohnt, vertraut mit, och pflege etwas (…).”(SZ, 1949, s. 54). An tycks alltså komma från ”an” i innanwohnen. 
40 Heidegger, Vara och tid, s. 72–73. 
41 Heidegger, Vara och tid, s. 59. 
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vi ibland har och ibland inte, utan något vi genomsyras av. Som sådan är i-varon en ”existential”, en 

tillvarons varabestämning.42 

Heidegger delar in i-varon i olika former: ”att ha att göra med”, ”att framställa”, ”att ordna” etc. 

och skriver att dessa former har arten ”ombesörjande” (Besorgen) 43. Senare ska ombesörjandet visas 

komma ur existentialen ”omsorg” (Sorge) 44, och betraktandet av i-varon förklaras bana väg för fattandet 

av detta ”tillvarons eget ursprungliga vara”. 45 Förenklat betecknar ombesörjandet ett slags beaktande av 

hur vi är i världen, ett beaktande som får oss att ständigt fixa och dona med saker.46 I-varon visar sig 

därmed som ett oförställt och direkt sätt att vara i världen, som på samma gång innefattar en rad redan 

upprättade förhållningssätt, sätt för tillvaron att bry sig om världen och sig själv.  

I kapitlet om i-världen-varons världslighet förklarar Heidegger att den mest närliggande formen 

av ombesörjande är ”hanterandet”. Han beskriver detta som ”en första tillgång till det inomvärldsligt 

varande”.47 Från att ur i-varons perspektiv undersöka hur vi förstår vårt sätt att vara i världen blir 

ombesörjandet nu en fråga om hur världen framträder. I hanterandets otematiska hållning får vi syn på det 

varande såsom ”don” (Zeug) – som saker till för ett eller annat syfte. Donets varaart betecknas som 

”tillhandsvarande” och skiljer sig därmed från de tidigare redovisade varaarterna (förhandenvarande och 

existens). När vi först upptäcker något upptäcker vi det inte som ett förhandenvarande objekt, upplyst och 

tematiserat, utan som en hänvisning i en helhet av hänvisningar, pekandes mot olika funktioner eller saker 

vi bryr oss om. I denna helhet är vi alltid redan införstådda – före de enskilda donens framträdande är 

alltid redan en donhelhet upptäckt: 
 

Till donets vara hör alltid en donhelhet, i vilken detta don kan vara vad det är. Donet är väsensmässigt ”något till att…”. 

De olika formerna av ”till-att”, såsom tjänlighet, behjälplighet, användbarhet, hanterlighet, konstituerar en donhelhet. I 

strukturen till-att ligger en hänvisning från något till något.48  

 

En busshållplats uppenbarar sig inte för oss som en glaslåda utan som ett ”varifrån man kan kliva av eller 

på bussen”. Detta vardagliga sätt att se saker kallar Heidegger för ”kringsyn”49, och det skiljer sig från det 

                                                
42 Som varabestämning av det förhandenvarande är i-varon en ”kategori”. Heidegger, Vara och tid, s. 72. 
43 Uttrycket måste enligt Heidegger fattas som ett ontologiskt strukturbegrepp. Heidegger skriver att eftersom i-världen-varon 
väsensmässigt hör till tillvaron, är dess vara till världen (zur Welt) väsensmässigt ett ombesörjande (76). Ombesörjandet 
avser alltså omsorgen i sättet på vilket vi är ”till” världen.  
44 Tillvarons vara visar sig senare som omsorg. Exempel på omsorg är vilja, önskan, längtan och drift, skriver Heidegger. 
Dessa är funderade i omsorgen snarare än att omsorgen kan härledas ur dem. Resultaten av den ontologiska tolkningen av 
omsorg skiljer sig också från dessa exempel, se paragraf 39-45 (209).  
45 Heidegger, Vara och tid, s 154. 
46 Heidegger, Vara och tid, s. 75–76. 
47 Heidegger, Vara och tid, s. 86. 
48 Heidegger, Vara och tid, s. 87. 
49 Heidegger, Vara och tid, s. 88. 
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teoretiska, tillbakalutade betraktandet genom att präglas av tillvarons väsensmässiga indragenhet. I vårt 

kringsynta sätt att se saker är vi ”drabbade” av omvärlden, eller som Heidegger senare skriver: ”Just i det 

ombytliga stämningsmässiga flackande ”seendet” av världen visar sig det tillhandsvarande i sin specifika 

världslighet”.50  

Det tillhandsvarandes vara betecknas med termen ”bevänthet” (Bewandtnis51). ”Bevänthet är det 

inomvärldsligt varandes vara, mot vilket det alltid redan i första hand är frigivet.”52 Detta ”mot” är en 

riktning och en hänvisning: beväntheten inbegriper att ”låta det vara bevänt med något för något.”53 Vi 

upptäcker alltså saker genom att mer eller mindre omedvetet koppla dem till något annat, en funktion, ett 

framtida syfte eller kanske en bakomliggande orsak. Hänvisningarna hakar i varandra:   

 
Med tjänlighetens ”vartill” kan det i sin tur vara bevänt på något sätt; till exempel med detta tillhandsvarande, som vi 

därför kallar hammare, är det bevänt för hamrande, med detta är det bevänt för fastsättande, med detta för skydd mot 

oväder; och detta ”är” för den skull att tillvaron ska kunna få tak över huvudet, det vill säga för en av dess 

varamöjligheters skull. Vilken bevänthet det har med ett tillhandsvarande är alltid företecknat utifrån 

bevänthetshelheten. 54 

  

Mot donhelheten svarar en bevänthetshelhet, utifrån vilken beväntheten alltid redan är given. De 

hänvisningar som får sakerna att framträda är redan på förhand bestämda. Redan när busshållplatsen 

framträder för oss är vi införstådda i att dess vara såsom ”varifrån man kan kliva av eller på bussen”, vi 

behöver inte se en buss komma och gå för att begripa detta. Följer man denna hänvisning upptäcker man 

att den i sin tur är given av en helhet av hänvisningar, som visar på en föregiven införståddhet i en rad 

fenomen såsom trafik, stad, arbete, rum, tid etc. På det sättet har vi, i det mest oförställda upptäckandet, 

alltid redan mottagit en kontext. Samtidigt visar sig denna hänvisning inbegripa tillvaron på ett märkligt 

sätt. Heidegger skriver:  

 
Bevänthetshelheten själv går emellertid ytterst tillbaka på ett ”var-till” för vilket det inte längre finns någon bevänthet, 

något som självt inte är ett varande med varaarten hos det tillhandsvarande inom en värld, utan ett varande vars vara är 

bestämt som i-världen-varo, till vars varaförfattning världsligheten själv hör. Detta primära ”var-till” är inget ”därtill” 

som en bevänthets möjliga ”för-vad”. Det primära ”vartill” är ett ”för-vars-skull”. Detta ”för-skull” gäller alltid 

tillvarons vara, för vilken det i dess vara väsensmässigt rör sig om sig självt.55  

                                                
50 Heidegger, Vara och tid, s. 162. 
51 Bewandtnis kan även betyda förklaring. 
52 Heidegger, Vara och tid, s. 104. 
53 Heidegger, Vara och tid, s. 103–104. 
54 Heidegger, Vara och tid, s. 104. 
55 Heidegger, Vara och tid, s. 104. 
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Det hänvisningssystem genom vilket världen visar sig går ytterst tillbaka på vår omsorg om oss själva – 

och detta utan att vi ens tycks veta om det. Vi är inte subjekt nedsatta i en färdig värld, inte res cogitans 

framför en res extensa56. Vi är från början indragna i världen, vi är i-världen-varo.  

Därmed är frågan om i-världen-varon tillräckligt besvarad. I-världen-varon är en förståelse för 

eller ett ”blickande mot” sättet på vilket vi alltid är. Detta blickande är på intet sätt uppdelat, men för att 

komma åt vad det egentligen innefattar kan vi lysa upp det ur olika perspektiv. Detta upplysande sker 

genom en utläggning, och på det sättet avser i-världen-varon inte bara en idé, utan även en utläggning av 

denna idé. Därmed uppvisar den samma paradoxala karaktär som meningen gjorde i vara-frågan, där den 

förstods både som ett mål och som en utveckling; både som det som förutsätts för en utveckling och som 

själva denna utveckling. Och faktum är att utläggningen av i-världen-varon, betraktad som ett försök till 

svar på vara-frågan, självt kan förstås som det i vara-frågan efterfrågade, och i-världen-varon därmed som 

just ett exempel på mening.  

Utläggningen av denna författning visar i sin tur på vår egen väsensmässiga indragenhet i världen, 

som en oreflekterad införståddhet: utan att tänka på det förhåller vi oss alltid till världen, omedvetet deltar 

vi i dess sätt att framträda. Med andra ord syns paradoxen inte bara i utläggningens tvetydiga karaktär, 

utan också i dess exempel. Meningen är både förståelsen för världen, och det som förutsätts för denna 

förståelse. Än en gång ser vi alltså att meningens paradox tycks ha med förståelsen att göra. Därför frågar 

vi nu: vad är förståelse? 

 

 

4.2 Förståendets upplåtande 
 

Förståelsen har sitt vara i ett förstående.57 Heidegger undersöker förståendet inom ramarna för i-världen-

varon, närmare bestämt i kapitlet om i-varon. Förståendet är alltså ett sätt på vilket vi alltid är i världen.  

Såsom i-världen-varo är tillvaron alltid sitt ”där”. Den värld vi uppfattar framträder ”i” oss som 

ett ”där”. Heidegger skriver: 

 
Det varande som väsensmässigt är konstituerat genom i-världen-varon är självt alltid sitt ”där”. (…) ”Här” och ”där-

borta” är bara möjliga i ett ”där”, det vill säga när ett varande är till vilket såsom ”därets” vara har upplåtit rumslighet. 

                                                
56 Heideggers gestaltar en förståelse som skiljer sig avsevärt från den cartesianska naturfilosofin, vari tänkande ting (res 
cogitans) skiljs från utsträckta ting (res extensa), vilket Heidegger också tar upp i kapitlet om i-världen-varons världslighet. 
Han menar bland annat att idén om världen som en utanförliggande substans förtäcker fenomenet värld, såsom den faktiskt 
ger sig till känna för oss, som ett betydelsesammanhang i vilket vi alltid redan ingår (VT, s. 109-110). 
57 Heidegger, Vara och tid, s. 106. 
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Detta varande bär som sitt egnaste vara karaktären av oförslutenhet. Uttrycket ”där” syftar på denna väsensmässiga 

upplåtenhet. Genom den är detta varande (tillvaron), i och med världens där-varo, där för sig själv.58  

 

För att förstå något sådant som ”här” eller ”där” behöver vi fatta vad det är att vara i en rumslig värld; vad 

är det att förflytta sig runt ett bord? Att inta en position? Hur uppfattar vi att gå härifrån dit? Och hur 

förändras detta uppfattande av att verkligen gå dit från att göra det ’i tanken’? Vad skiljer tanken på en 

stol från att slå i en stolsrygg? Liksom här och där är beroende av varandra hör denna till synes motsatta 

konstruktion till sakens natur: indragenheten i världen ger oss något att vara öppna mot. På det sättet är 

tillvaron väsensmässigt oförsluten, den kan inte vara utan en värld. Begreppet ”upplåtenhet” 

(Erschlossenheit) vill fånga just denna öppenhet. Att världen är upplåten innebär att den framträtt för oss, 

att vi har fått syn på den – och därigenom på oss själva.  

Tillvaron är sin upplåtenhet, skriver Heidegger.59 Men hur? Genom tre existentiala strukturer. Den 

första kallas befintlighet, och avser den stämning vi alltid befinner oss i. I denna stämning är vi ”kastade”. 

Vi kan förhålla oss till den men inte råda över den, den kan förändras men aldrig försvinna. Den andra 

strukturen är förståendet,60 och liksom förståendet ska visa sig påverka befintligheten påverkar 

befintligheten alltid sättet på vilket vi förstår världen. Den tredje strukturen kallar Heidegger för helt enkelt 

för ”talet”, och denna struktur kommer här inte att beröras närmare. I vilket fall visar sig förståendet alltså 

konstitutivt för vår tillgång till världen. Men hur?  
 

Att tillvaron existerande är sitt ”där” innebär till att börja med: världen är ”där”; dess där-varo är i-varon. Och denna är 

likaså ”där”, närmare bestämt som det för vars skull tillvaron är. I detta för-vars-skull är den existerande i-världen-varon 

upplåten, en upplåtenhet vi betecknar som förstående. I förståendet av för-vars-skull är den däri grundade 

betydelsefullheten medupplåten. Förståendets upplåtenhet, såsom omfattande för-vad-skull och betydelsefullhet, 

omfattar likursprungligt den fulla i-världen-varon.61  

 

Heidegger menar att sättet på vilket vi är i världen också utgör vår egen yttersta orsak; vårt ”för vars 

skull”. I hänvisningen till denna orsak är hela i-världen-varon upplåten och det är denna upplåtenhet som 

är förståendet. Förståendet omfattar alltså allt det Heidegger nu är ifatt att lägga ut, liksom för-vad-skull 

och betydelsefullheten. Hur kan förståendet innefatta allt detta?  

                                                
58 Heidegger, Vara och tid, s. 156. 
59 Heidegger, Vara och tid, s 156. 
60 Heidegger, Vara och tid, s. 157. 
61 Heidegger, Vara och tid, s. 167. 
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Heidegger skriver att förståendet ”kastar” tillvarons vara i riktning mot betydelsefullhet, för-vars-

skull och världsligheten ”hos dess aktuella värld”.62 Och svaret ligger i detta ”riktning mot”. Förståendet 

har nämligen utkastets existentiala struktur. I förståendet kastar vi oss i riktning mot möjligheter: 
 

Det som ”kunnandet” avser i förståendet som existential är inget ”vad” utan varat som existens. I förståendet ligger 

existentialt tillvarons vara-art som kunna-vara. Tillvaron är inte något förhandenvarande som därutöver har tillägget att 

den kan något, utan den är primärt möjligvaro. Tillvaron är alltid det som den kan vara och hur den är sina möjligheter.63 

 

Till skillnad från det sätt på vilket vi vanligtvis talar om förståelse, såsom någonting som avser en viss 

sak, en partikel eller en konstruktion – ett vad, avser förståendet som existential sättet på vilket vi är och 

tror oss kunna vara – ett hur. Det vi för närvarande är förstås alltid som ett av flera möjliga sätt att vara. 

Vi skulle kunna arbeta men är sjukskrivna, vi skulle kunna vara arga men är glada, vi skulle kunna gå dit 

eller äta det där eller stå såhär. Dessa möjligheter bär vi alltid med oss. På det sättet är vi inte bara det vi 

för närvarande ”är”, utan också allt det vi skulle kunna vara. Som författning innebär ”kunna-varat” inte 

bara möjligheten för det tillvaron kan aktualisera eller förverkliga, utan också möjligheten för möjligheten 

som sådan. Förståelsen omfattning beror alltså på möjlighetskaraktären hos det den omfattar – möjligheten 

överskrider alltid det vi är och kommer att vara. Och det är just detta ”kunna-vara” som tillgängliggör för-

vars-skull. Vi förstår alltså världen i en förväntan om att den är möjlig att förklara utifrån oss själva, och 

att den möjligtvis har betydelse. 

Detta visar också hur vi, för att få syn på det som är, måste kontrastera det mot det som inte är. 

Av samma anledning är möjligheten som existential (liksom alla existentialer överhuvudtaget) svår att få 

syn på: eftersom den alltid betingar oss kan vi inte ”läsa in oss själva i den” genom att kontrastera den 

mot andra möjliga sätt att vara. Men varifrån kommer dessa möjligheter? Såsom väsensmässigt befintlig, 

skriver Heidegger, har vi alltid råkat in i bestämda möjligheter. De möjligheter vi ser ges utifrån den 

position i vilken vi är kastade.64 Men detta besvarar inte frågan – de möjligheter som ges av situationen 

avser trots allt det som inte är i denna situation. Vi ska återkomma till denna fråga senare men nöjer oss 

nu med att besvara frågan om förståendet: förståendet är en existential struktur i tillvaron. Det är ett sätt 

att vara i världen såsom i-världen-varo, snarare än en subjektiv eller mental verksamhet. Genom 

förståendet har vi alltid redan intagit ett förhållande till världen och oss själva; förståendet öppnar upp 

från en redan indragen position. I denna position är vi kastade, och i förståendet kastar vi oss mot 

möjligheter – det är så vi förstår det som är. På det sättet omfattar förståelsen alltid två positioner; det som 
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63 Heidegger, Vara och tid, s. 167. 
64 Heidegger, Vara och tid, s. 168. 
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är och det som inte är. Förståelse är alltså en transcenderande rörelse, en rörelse av att ständigt gå utöver 

sig själv. 

Vad innebär detta för vår undersökning av meningens vara? Såtillvida meningen uppstår i 

förståelsen tycks den uppstå i en rörelse, närmare bestämt i ett kast mot de vara-möjligheter mot vilka 

världen framträder. I den preliminära karaktäristiken av meningen sa vi att meningen tycktes finnas 

”inom” oss. Än har meningen inte trätt fram i förståendet, men var den än befinner sig innebär den hittills 

utförda undersökningen att vi, när vi undersöker meningens vara genom att ställa tillvaron i fråga, alltid 

gör det utifrån en indragen position i världen. Att fråga tillvaron är visserligen att fråga oss själva, men 

detta går endast att göra på grund av vårt särskilda vara såsom öppenhet mot världen. Vi är denna 

öppenhetens värld. Det finns med andra ord inget rent inblickande, allt ”skådande” sker genom 

förståendet, som är likaursprungligt betingat i-varon och där-varon. Frågan är nu: hur uppkommer mening 

i förståendet? 

 

4.3 Utläggningens mening 
 

Heidegger adresserar frågan om mening i paragraf 32: ”När inomvärldsligt varande har upptäckts i och 

med tillvarons vara, det vill säga när det har blivit förstått, säger vi att det har mening (Sinn).”65 Mening 

uppkommer alltså i förståendet när inomvärldsligt varande har förståtts; när glaslådan förståtts som en 

busshållplats. Som vi sett är förståelsen en tillvaromässig process, som i sitt öppnande av världen 

inbegriper oss själva, som avtäcker världen genom att relatera den till våra egna vara-möjligheter. Därför 

kan Heidegger formulera förståelsen som en upptäckt ”i och med tillvarons vara”. Mening uppstår alltså 

i vårt möte med världen.  

Vad är då mening? Heidegger fortsätter: ”Det förstådda är emellertid, strängt taget, inte meningen, 

utan det varande eller varat. Mening är det vari någots förståelighet håller sig.”66 Mening är alltså inte 

själva busshållplatsen, utan vår ur världen fattade förståelse för den; mening är förståelse för något, fattad 

ur en värld. På det sättet inte bara uppstår meningen i mötet med omvärlden, utan avser även detta möte. 

Mening är världen såsom den tagit sig in i oss. 

I föregående kapitel såg vi att förståendet, snarare än en enskild hänvisning, innefattar en helhet 

av hänvisningar – en bevänthetshelhet – som redan innan påträffandet av ett visst föremål finns upptaget 

inom oss. Men när vi förstår ett inomvärldsligt varande kastar vi det inte mot alla möjligheter som finns i 
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förståendet, utan mot en särskild möjlighet, till vilket det påträffade refereras och mot vilket det 

framträder. Den utveckling som sker i ett sådant möte kallar Heidegger för ”utläggning”: 

 
Förståendets utkastande har sin egen möjlighet att utvecklas. Förståendets utveckling kallar vi utläggning. I denna 

tillägnar sig förståendet på förstående vis sitt förstådda. I utläggningen blir förståendet inte något annat, utan sig självt. 

Utläggningen har existentialt sin grund i förståendet, snarare än att det senare skulle uppstå ur det förra. Utläggning 

handlar inte om att få kännedom om det förstådda, utan om att utarbeta de i förståendet utkastade möjligheterna.67 
 

Utläggningen är en utveckling av förståendets utkast mot möjligheter. Den innebär en utarbetning och en 

tillägnelse av de möjligheter som kastats ut i förståendet, genom vilken förståendet blir till ”sig självt”. 

Ordet ”utarbeta”, liksom det faktum att Heidegger här använder begreppet ”eignen” (eignen sich), ett 

begrepp vars betydelse också är att ”lämpa”, implicerar att det inte bara är fråga om ett passivt 

absorberande av den sak som visar sig. Den hänvisning som sker i utläggningen innebär en modifikation; 

när den helhet som finns upptagen i förståelsen relateras till det påträffade gör tillvaron någonting med 

denna helhet. Helheten öppnas upp mot ytterligare ett exempel, kanske tvingas till och med 

grundpremisserna för denna helheten omprövas i strävan efter att kunna omfatta detta exempel. Men när 

detta omfattande fullbordats, när saken i fråga integrerats i vårt förstående, blir detta förstående inte till 

något annat utan till sig självt. Heidegger beskriver denna utveckling som följer:  

 
Det som blivit kringsynt isärlagt i riktning mot sitt till-att, det uttryckligt förstådda, har som sådant strukturen av något 

såsom något. På den kringsynta frågan vad detta bestämda tillhandsvarande är, lyder det kringsynt utläggande svaret: 

det är till för att… Angivandet av ett vartill är inte bara nämnandet av något, utan det nämnda förstått som det såsom 

vilket det ifrågavarande ska tas. Det i förståendet upplåtna, det förstådda, är alltid redan tillgängligt så att dess ”såsom-

vad” uttryckligen kan lyftas fram hos det. Detta ”såsom” utgör strukturen i uttryckligheten hos något förstått; det 

konstituerar utläggningen. 68   

 

Utläggningen strukturerar ”uttryckligheten” i det redan förstådda genom att binda samman själva saken – 

ett vad – med dess syfte – ett hur. En ”kopp” uttrycks såsom ”något att dricka ur”, en ”hammare” såsom 

”något att fästa något med”. Här ser vi återigen hur förståelsen för vad något är alstras ur förståelsen hur 

det är – meningen består just i denna förbindande process, ett sammansättande separerande. Vidare kallar 

Heidegger denna process för artikulation, närmare bestämt använder han begreppet ”gliedern” som 

                                                
67 Heidegger, Vara och tid, s. 173. 
68 Heidegger, Vara och tid, s. 173. 



 23 

betyder ”dela in”, ”ordna”, ”disponera”.69 Han skriver: ”Meningens begrepp omfattar det formella 

ramverket av det som med nödvändighet hör till vad en förstående utläggning artikulerar.”70 

Utläggningen sker så fort vi upptäcker något. Heidegger skriver: 

 
Det kringsynt-utläggande sysslande med det omvärldsligt tillhandsvarande, som ”ser” detta såsom bord, dörr, vagn, bro, 

behöver inte nödvändigtvis också redan lägga isär det kringsynt utlagda i en bestämd utsaga. Allt förpredikativt enkelt 

seende av det tillhandsvarande är redan i sig självt förstående-utläggande.71  

 

Och: ”Alla förberedelser, ordnanden, reparationer, förbättringar, kompletteringar sker på så sätt att något 

kringsynt tillhandsvarande läggs isär i sitt till-att och ombesörjs i enlighet med den isärläggning som blivit 

synlig.”72 Utläggningen artikuleras inte bara i en tankeakt, utan även i sättet på vilket vi hanterar saker. 

Förståelsen för glaslådan som en busshållplats uttrycks i första hand inte som ett påstående, utan i det 

faktum att vi ställer oss intill den och väntar på bussen. Själva denna akt inbegriper alltså en artikulation, 

en förståelse för glaslådan ”såsom” busshållplats. Enligt Heidegger utvecklas utsagan ur denna 

artikulation. Därmed placerar han meningen på en förpredikativ nivå – utläggningen kommer före 

utsagan: 

 
Artikulationen av det förstådda i det utläggande närmandet av det varande med ”något såsom något” som ledtråd ligger 

före den tematiska utsagan om detta. Detta ”såsom” dyker inte upp först i utsagan, utan blir i denna blott uttalat, vilket 

bara är möjligt genom att det före-ligger som uttalbart.73  

 

Såsom utläggning är mening alltså en artikulation. Men faktum är att meningen också kan vara 

fullständigt oartikulerad: ”Det som är artikulerbart i det förstående upplåtande kallar vi mening.”74 För att 

upplåtas i förståendet måste något visserligen läggas ut i enlighet med såsom-strukturen – det såsom-fria 

fattandet är, skriver Heidegger, ”en privation av det enkelt förstående seendet, inte ursprungligare än detta, 

utan en avledning av det.”75 – men denna struktur är därmed inte artikulerad en gång för alla, den går 

alltid att artikulera på nytt, men upplåten i förståelsen kan den också vara oartikulerad. På det sättet låter 

utläggningen oss fatta förståendets potentiellt vaga karaktär; den avser framförallt ett slags familjaritet, 

utifrån vilken vi ständigt riktar in oss på särskilda saker. Den utläggning som detta inriktande resulterar i 

                                                
69 Aristoteles noterade att utsagan var ett sammansättande separerande, en idé Heidegger influerades av och applicerade på en 
förpredikativ nivå. (GA 21) 
70 Heidegger, Vara och tid, s. 176. 
71 Heidegger, Vara och tid, s. 173. 
72 Heidegger, Vara och tid, s. 173. 
73 Heidegger, Vara och tid, s. 174. 
74 Heidegger, Vara och tid, s. 176.  
75 Heidegger, Vara och tid, s. 174. 
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synliggör och konkretiserar det som redan finns upptaget i detta förstående. Såsom-strukturen krävs alltså 

inte bara för att något ska förstås, den växer även ur det förstådda. Heidegger skriver att ”All utläggning 

har sin grund i förståendet. Det som i utläggningen artikuleras som sådant, och som i förståendet 

överhuvudtaget är företecknat som möjligt att artikulera är mening.”76 Återigen visar sig meningen som 

det som förståelsens utläggning och som dess förutsättning – som en paradox.  

Frågan är nu, med tanke på den enorma helhet som förståendet visat sig innefatta, hur bestämmer 

vi oss för vilken hänvisning det påträffade ska läggas ut i enlighet med? Heidegger förklarar att 

bevänthetshelheten utgör en bakgrundsförståelse som innefattar tre moment, och att dessa tillsammans 

strukturerar utläggningen. För det första ett förehav: ”Som förståelse-tillägnelse rör den sig i ett förstående 

vara till en redan förstådd bevänthetshelhet.” 77 Förehavet är det sammanhang mot vilket det påträffade 

läggs ut. Exempelvis läggs det hörn vi befinner oss vid ut utifrån vår övergripande förståelse för 

rumslighet, stad, kvarter osv. Vidare har utläggningen sin grund i en föresikt, förklarar Heidegger, som 

”skär-upp” det i förehavet upptagna utifrån en bestämd utläggningsmöjlighet.78 Detta är ett slags seende 

som siktar saken mot vissa bestämda möjligheter. Saken kan exempelvis förstås ”som instruktion” eller 

”som konst”. Detta sker genom att det i förehavet upptagna ”skärs upp”. Det sista momentet kallar 

Heidegger föregrepp: 

 
Utläggningen kan hämta begreppsligheten för det varande som ska utläggas från detta självt eller också tvinga in det i 

begrepp som det varande till sin varaart motsätter sig. Oavsett vilket – utläggningen har alltid redan, slutgiltigt eller med 

förbehåll, bestämt sig för en bestämd begreppslighet; den har sin grund i ett föregrepp.79  

 

Utläggningen består alltid av vissa begrepp, även om den visar sig i handlingar innefattar den 

alltså en begreppslighet. Begreppen ges på förhand: vi är alltid redan införstådda i de begrepp som sakerna 

omkring oss förstås i termer utav. Dessa kan hämtas från sakerna själva eller påtvingas dessa. De kan vara 

preliminära eller definitiva – något som först antog ett visst begrepp kan vid närmare betraktelse 

omvärderas och förstås i ett annat: gatan kan visa sig vara en återvändsgränd, busshållplatsen en 

reklamskylt. Om vi erinrar oss frågans struktur ser vi här en analogi. Det omfrågade dyker upp i förehavet, 

som någonting att fråga om. Det efterfrågade är det på vilket föresikten tar sikte, och det tillfrågade 

begreppsliggör sedan detta, utifrån de redan upptagna begreppen. Därmed har vi återfunnit frågans 

formella karaktärer i oss själva, vilket också bekräftar frågans grund i vårt eget sätt att vara. Det är denna 

grund Heidegger efterfrågar när han frågar efter varats mening. Denna grund är meningen. 
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Liksom det omfrågade bär sitt efterfrågade inom sig, bär förståendet utläggningen inom sig, som 

en potential. Förstrukturen utgör alltså det mål mot vilket utläggningen rör sig. Detta mål är meningen. 

Men meningen, sa vi, är också det som artikuleras i utläggningen. I meningens fenomen sammanfaller 

förstruktur och såsom-struktur: Mening är utkastet genom förehav, föresikt och föregrepp strukturerade i 

riktning mot vad, utifrån vilket något blir förståeligt som något.80 Därmed har uppsatsens frågeställning 

besvarats: meningens vara, dess konstitutiva element, är förståelsens förstruktur och utläggningens såsom-

struktur, både det mål mot vilket utläggningen rör sig och själva denna utläggning. Charlotta Weigelt 

stöder den uppfattningen. I Vara och tid, menar hon, karaktäriseras meningen i termer av två 

grundläggande drag: ”[meaning] is that which is articulated and that towards or upon which (das 

Woraufhin) we project our understanding.”, 81 och vidare: 

   
As that towards or in relation to which we project our understanding, meaning is to be explained in terms of the fore-

structure. Since it is this foregoing structuring of our understanding that makes it possible to understand something as 

something, the clarification of meaning is nothing different from the investigation into the “as what” of understanding, 

which is what gets articulated or explicated in our speech, whether verbalized or not.82 

 

Därmed förklaras också den varafrågans paradox uppsatsen inledde med att belysa. Snarare än resultatet 

av en teoretisk felaktighet orsakas den av meningens nödvändigtvis dubbla karaktär, av det faktum att 

meningen kan förekomma både som outlagt mål i förståendet och som artikulerad utläggning. I frågan om 

vad saker och ting är har visserligen meningen med dessa saker lagts ut, men däremot inte meningen som 

sådan – den har förblivit ett outlagt mål i frågandet. Därmed har själva frågandet och de moment som däri 

ingår förblivit dolda, och snarare än undersöka saker vetenskapligt har vi kastat oss mot olika svar.  

I avsnittet om förståelsen frågade vi oss varifrån de mål mot vilka förståelsen kastar kommer. 

Undersökningen av meningens besvarar denna fråga genom att synliggöra förståelsen som något delvis 

redan förstått: de mål som ges i positionen in i vilken vi kastats och utefter vilka meningen läggs ut, 

kommer från det redan förstådda. Med andra ord är det inte bara genom att kasta oss mot det som är 

annorlunda som vi förstår, utan också genom att kasta det påträffade mot det förflutna. På det sättet griper 

meningens fenomen inte bara genom tillvarons möte med världen utan också det förflutnas möte med 

nutiden.  

All utläggning rör sig i före-strukturen, skriver Heidegger, och all utläggning som ska skänka 

förståelse måste redan ha förstått det som ska utläggas. Förståendet rör sig i en cirkel, och såtillvida 
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förståelsens förestruktur och utläggningens såsom-struktur utgör meningens vara, kan meningen förstås 

som själva denna cirkel: ”Förståendets cirkel hör till meningens struktur, och meningens fenomen är rotat 

i tillvarons existentiala författning, i det utläggande förståendet. Det varande för vilket det i dess i-världen-

varo rör sig om dess eget vara har en ontologisk cirkelstruktur.”83 Cirkeln hör till meningens struktur, som 

ett vara till ett varande – förståelsens cirkel är meningens vara.  

 

 
4.4 Förståelsens cirkel och frågan om meningens källa 

 

Genom anammandet av förståendets cirkel knyter Heidegger an till den hermeneutiska läran, en lära som 

utvecklades främst inom bibeltolkningen, juridiken och den klassisk filologin, och vars frågor rörde 

texttolkningens villkor: hur innehållet i äldre texter bäst ska förstås i en ständigt förnyad kontext. Denna 

lära utvecklades under romantiken av Friedrich Schleiermacher, som förstod cirkeln som en rörelse mellan 

textens helhet och dess delar. Därefter utvecklades läran av Dilthey, som en allmän kunskapsteori för 

kulturvetenskaperna.84 Vad Heidegger gör är, som vi sett, att tolka cirkeln som en ontologisk struktur, den 

betingar vårt förstående, som i sin tur betingar vår tillgång till världen överhuvudtaget. Hans Ruin skriver: 

 
I Varat och tiden återfinner vi hermeneutiken inte längre bara som tolkningsteori eller kulturteori i snäv bemärkelse, 

utan som en del av en fundamentalontologisk beskrivning av den mänskliga existensen i dess helhet. Här är det inte 

bara en viss typ av förståelse som styrs av hermeneutikens villkor, utan här sägs förståelsen som sådan vara 

hermeneutisk till sin struktur.85 

 

Denna tolkning rimmar illa med de vetenskapliga idealen, som bygger på idén om att världen går att 

betrakta och begreppsliggöra från en objektiv utgångspunkt. Heidegger skriver: 

 
Ett vetenskapligt bevis får inte redan förutsätta det som det är dess uppgift att grunda. Men om utläggningen alltid redan 

rör sig inom det förstådda och måste hämta näring ur detta, hur ska den då kunna frambringa vetenskapliga resultat utan 

att röra sig i en cirkel, särskilt om den förutsatta förståelsen rör sig inom den vanliga människo- och världskunskapen?86  

 

Vetenskapens ideal motsätter sig hur vi faktiskt förstår saker, vilket är besynnerligt, med tanke på att 

förståendet betingar vår tillgång till världen överhuvudtaget. Enligt Heidegger är detta ofrånkomligt – 

vetenskapen kan inte göra sig fri från tillvaron eftersom den är ett mänskligt förhållningssätt. Därmed får 
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84 Ruin, Kommentar till Varat och tiden, s. 57. 
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tolkningen i paragraf fyra, av vetenskapens ontiska rotadhet, ontologiskt belägg. Faktum är att det 

teoretiska förhållningssättet, genom att upprätthålla åtskillnaden mellan subjekt och objekt förtäcker 

tillvarons fundamentala indragenhet i världen. ”Denna förståendets cirkel är inte en kretsgång som en 

godtycklig kunskapsart rör sig i, utan ett uttryck för tillvarons egen existentiala före-struktur.” 87 Därmed 

erbjuder cirkeln också en möjlighet: 
 

Förborgad i denna cirkel ligger en positiv möjlighet till den mest ursprungliga kunskap, som förvisso bara greppas på 

äkta vis när utläggningen har förstått att dess första, ständiga och slutliga uppgift är att inte låta sig föregås av förehav, 

föresikt och föregrepp genom infall och folkliga meningar, utan att vid utarbetningen av dessa säkra det vetenskapliga 

temat utifrån sakerna själva.88  

 

Det är även denna cirkel som en av Heideggers elever, Hans Georg Gadamer, tar upp och utvecklar 

i Sanning och metod från 1960. Vad Heidegger här säger, skriver Gadamer apropå citatet ovan, är inget 

krav på förståelsens praxis, utan en beskrivning av ”den form som utförandet av den förstående tolkningen 

själv har.”89 På det sättet är den ofrånkomlig. Detta ställer vissa krav på förståelsens praxis. Att rikta 

blicken på ”sakerna själva” är inte ett engångsbeslut, skriver Gadamer, utan verkligen ”en uppgift från 

början till slut”.90 Vad består denna uppgift i? 

Gadamer förklarar att den som förstår en text alltid gör ett utkast. ”Men en sådan första mening 

visar sig i texten endast därför att man vid läsningen av texten förväntar sig finna en bestämd mening.” 

Den första förståelsen ges helt enkelt av våra förväntningar. Dessa kan sammanfalla med texten, men de 

kan också skilja sig från den. Därför är tolkarens uppgift, menar Gadamer, att allt eftersom läsningen 

fortgår revidera sina utkast utefter den mening texten faktiskt uttrycker.91 ”En förståelse som är utförd 

med metodisk medvetenhet måste sträva efter att inte helt enkelt fullfölja sina antecipationer, utan att göra 

dem medvetna för att kontrollera dem och därmed få den rätta förståelsen utifrån sakerna själva.”92 På det 

sättet betonar Gadamer cirkelns positiva mening, som en möjlig tillgång till ”sakerna själva”. Men om 

mening läggs ut mot en redan befintlig förstruktur, hur kan vi då få tillgång till något utan att projicera 

den redan upptagna meningen på det som visar sig? Om vi alltid är inkastade i positionen i vilken vi 

greppar våra möjligheter, hur kan vi då se möjligheter som inte redan är givna? Hur kan vi förstå något 

annat om det är oss själva vi läser in i det andra?  

                                                
87 Heidegger, Vara och tid, s. 178. 
88 Heidegger, Vara och tid, s. 108. 
89 Gadamer, Hans-Georg, ”Om förståelsens cirkel”, i Filosofin genom tiderna 5 (Stockholm: Marc-Wogau, Konrad m. fl. 
(red): 2000.), s. 104. 
90 Gadamer, ”Om förståelsens cirkel”, s. 104. 
91 Gadamer, Sanning och metod, s. 105. 
92 Heidegger, Vara och tid, s. 106. 
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 I och med tolkningen av förståendets cirkel som en ontologisk struktur får dessa frågor inte bara 

epistemologisk aktualitet, utan även etisk och politisk. 93 På 70-talet blev Heideggers filosofi föremål för 

en feministisk kritik. I Originative Thinking in the Later Philosophy of Heidegger argumenterar Sandra 

Lee Bartky att Heideggers filosofi  från början bär på en historierelativistisk syn som, genom att förhindra 

nytänkande och revolutionära idéer, får politiska konsekvenser. Också Bartky tolkar detta som en fråga 

om huruvida tillvaron skapar eller mottar mening: i Heideggers filosofi, menar hon, utelämnas tillvaron 

åt att passivt vidareföra vissa redan färdiga meningar, och mister därmed sin politiska agens. Heidegger 

var själv medveten om denna brist, menar Bartky, och försökte rädda sin filosofi genom att överdriva 

människans förmåga att skapa mening.94 Men därigenom försätter han sig i en motsägelse: ”Heidegger 

swings from one misleading mode of expression to another, because he is unable to say, within the limits 

of his own ontology, whether we receive meaning or create meaning”.95   

Under undersökningens gång har vi sett hur Heidegger placerar meningen inom ramarna för 

människans konstitution: mening är inte saken vi förstår, utan själva förståelsen. På det sättet är mening 

något tillvaromässigt, något vi fyller det vi uppfattar med. Men mening är inte likgiltigt för det som visar 

sig: det faktum att förståelsen kastar sig mot det som är annorlunda visar på vår förmåga att uppleva något 

sådant som annorlunda. Vi förstår världen för att den är något annat, vi får syn på oss själva endast genom 

den värld som skiljer sig ifrån oss. Det varande kan motsätta sig våra begrepp, och möjligheten vi ser i 

det påträffade följer alltid dess egen varakaraktär:  

 
I förståendets utkastande är varande upplåtet i sin möjlighet. Möjlighetskaraktären motsvaras i varje särskilt fall av det 

förstådda varandets varaart. Det inomvärldsligt varande överhuvudtaget är utkastat i riktning mot världen, dvs. en helhet 

av betydelsefullhet, i vars hänvisningsrelationer ombesörjandet som i-världen-varo på förhand har lagts fast.96 

 

Den mening vi ger världen är alltså inte bara upp till oss att bestämma. I diskussionen om varafrågans 

struktur frågade vi oss om mening kommer ur varat, såsom något utanför tillvaron liggande, eller ur 

tillvaron själv. Nu visar det sig att mening är något vi skapar utav det vi tagit emot. Meningen växer ur 

relationen mellan tillvaron och varat, ur förståelsen, som aldrig är ett ensamt förfarande inom subjektet 

utan, som vi sett, ett möte med världen. På det sättet är utvecklandet av mening ett slags människans 

inträngande i världen, likväl som ett världens inträngande i människan. Heidegger skriver: 

                                                
93 Här bör tilläggas att det finns flera politiska implikationer i Heideggers filosofi, och att Heidegger själv gav uttryck för en 
djupt problematisk politisk inställning. Inte bara gick han med i Nazistpartiet 1933 (samma år som han tillsattes som rektor 
för universitetet i Freiburg), utan även hans privata anteckningsböcker (finns publicerade under titeln ”schwarze Hefte”) visar 
på en antisemitism och en radikal konservatism. Tyvärr ligger det utanför uppsatsens omfång att beakta dessa. 
94 Bartky, “Originative Thinking in the Later Philosophy of Heidegger”, s. 380. 
95 Bartky, “Originative Thinking in the Later Philosophy of Heidegger”, s. 379. 
96 Heidegger, Vara och tid, s. 175–176.  
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Och när vi frågar efter varats mening, så blir undersökningen därmed inte djupsinnig och grubblar inte över något som 

ligger bakom varat, utan frågar efter varat självt, såtillvida som det sträcker sig in i tillvarons förståelighet. Varats 

mening kan aldrig ställas i motsats till det varande eller till varat som bärande grund för det varande, eftersom grund 

bara blir tillgängligt som mening, även om det skulle vara meningslöshetens avgrund.97  

 

Men, snarare än att förklara huruvida tillvaron skapar eller mottar mening visar detta på frågans verkliga 

grund: om vi endast kan skapa mening av det vi tagit emot, har vi något val i skapandet av denna mening, 

eller reproducerar vi den bara? Det är på det sättet vi måste förstå den fråga Bartky ställer sig, dvs. som 

en fråga om var meningens innehåll bestäms snarare än om var själva produktionen av den ska förläggas. 

Med andra ord: eftersom utläggningen alltid har grund i förståendet kan vi inte motta mening passivt, utan 

att själva behöva skapa den. Men just detta faktum visar att den mening vi skapar inte måste vara upp till 

oss att bestämma. Så fort vi förstår något har vi både mottagit och skapat en mening, och detta tycks oss 

mer eller mindre omöjligt att välja – vi är kastade in i den situation utifrån vilken vi förstår. Det är på det 

sättet frågan om meningsalstrande hänger ihop med förståelsens tidsliga dimension – har vi något val inför 

den tradition i vilken vi är kastade?  

Bartkys artikel fick stort genomslag, och ledde till ett bestående ointresse gentemot Heidegger 

inom feministisk teori, ett ointresse som föranledde den betydligt senare artikeln Heidegger and the source 

of meaning, i vilken Charlotte Knowles, i hopp om att uppliva intresset för Heideggers filosofi, tar honom 

i försvar. I frågan om huruvida tillvaron skapar eller mottar mening föreligger enligt Knowles ingen 

motsättning, utan snarare ett dynamiskt utbyte. Hon erkänner att sambandet behöver en förklaring: om 

människan från början är satt i en redan meningsfull värld, skriver hon, är det relevant att fråga sig var 

denna mening kommer ifrån.98 Knowles undersöker först en välkänd teori framförd av bland annat Hubert 

Dreyfus, som framhåller das Man – ett slags personifiering av förståelsen för den sociala världen – såsom 

orsaken till att tillvaron mottar mening. Teorin om das Man lyckas enligt Knowles förklara hur meningen 

sprids – vi måste inte själva komma underfund med vad en stol är till för – men däremot inte hur den 

skapas. Istället framhåller hon fenomenet ”låta vara”: ”Our understanding of the fact that forks are used 

in-order-to eat, or chairs are used in-order to sit, has its roots in the ability of a prior Dasein to ’let things 

be’.” 99 Vi har genom undersökningen sett att det är genom att hänvisas till andra företeelser som 

inomvärldsligt varande i första hand upptäcks. Knowles tolkar detta upptäckande som en fråga om att 

”låta sakerna vara”, och därigenom ”involveras”: 

                                                
97 Heidegger, Vara och tid, s 176–177. 
98 Knowles, “Heidegger and the source of meaning”, s. 328. 
99 Knowles, “Heidegger and the source of meaning”, s. 336. 
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The created aspect of meaning in letting be can be seen in Heidegger’s argument that ‘[w]hen we let something be 

involved, it must be involved in something; and in terms of this “in-which”, the “with-which” of this involvement is 

freed’ (Heidegger [1927] 1962: pp. 117–118). This claim suggests that the way Dasein frees the Being or meaning of 

entities in letting be is by involving the entity ‘in’ the world and ‘with’ other entities.100 

 

Eftersom ”låta vara” är det mest fundamentala villkoret för upptäckten av något överhuvudtaget, och 

eftersom det är genom tillvarons upptäckande som detta något får mening, är ”låta vara” enligt Knowles 

meningens källa, det moment genom vilket meningens innehåll bestäms. 

Under uppsatsens gång har vi sett fenomenet passera. Heidegger skrev: ”I beväntheten ligger: låta 

det vara bevänt med något för något.”101 Det är alltså detta ”låta vara” Knowles åsyftar. Att låta något 

vara bevänt innebär mycket riktigt att låta det hänvisas till någonting annat. Men vi har också sett att dessa 

hänvisningsrelationer ytterst pekar tillbaka på oss själva. Därmed måste ”låta vara” tolkas inte bara som 

en tillvarons förmåga att låta inomvärldsliga varanden involveras i andra inomvärldsliga varanden, utan 

också i den bevänthetshelhet som innefattas i förståelsens förstruktur, och därmed i tillvaron. Att ”låta 

vara” tycks därmed kunna beteckna själva projektionen av förutfattade meningar: genom att låta något 

vara låter vi det tolkas utefter de förutfattade meningar vi redan bär på.  

Heidegger tycks istället erbjuda en annan lösning på problemet. Efter att ha redogjort för ”låta-

vara” som det fenomen genom vilket världen i första hand friges frågar han sig nämligen: ”Men vad 

innebär nu: det mot vilket inomvärldsligt varande i första hand är frigivet måste vara upplåtet på förhand?” 

och svarar:  

 
Det föregående upplåtandet av det i riktning mot vilket frigivandet av det inomvärldsliga påträffandet sker, är ingenting 

annat än förståendet av värld, vilken tillvaron som varande alltid redan förhåller sig till. Det föregående låta-vara-bevänt-

för … med … har sin grund i ett förstående av sådant som låta-vara-bevänt, bevänthetens ”för-vad”, bevänthetens ”var-

med”.102 

 

Vad Heidegger här säger är inte bara att beväntheten går tillbaka på det redan förstådda, utan också att 

förståendet har förmågan att upptäcka sig självt, att ta ett steg tillbaka och betrakta sig självt. Faktum är 

att just detta visat sig i vår undersökning – genom utläggningen kan vi synliggöra den mening vi redan 

dessförinnan haft inom oss. Vi kan alltså få syn på vår egen delaktighet, vårt konstitutiva sätt att vara. 

Innebär detta synliggörande ett val? Kan vi, genom att upprätta detta betraktandets avstånd, låta vår moral 
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få en större inverkan på våra beslut? Kan vi avstå från att låta våra fördomar gripa in i sakerna och låta 

vår förståelse ytterligare närma sig ”sakerna själva”?  

Enligt Gadamer, som uttrycker en liknande föreställning, tycks svaret på denna fråga vara ja. Han 

tolkar cirkeln som en sammanflätning av traditionens och tolkarens respektive rörelser och talar om en 

”föregripande fullkomning” som bestämmer vår förståelse och som alltid redan är innehållsmässigt 

bestämd.103 Traditionens betydelse för det historiskt-hermeneutiska förhållningssättet, skriver han, 

etableras av den tillhörighet som kommer av för gemenskapen fundamentala och bärande fördomar.104 

Fördomar är inte falska föreställningar endast till för att bekämpa, utan bygger på en fundamental 

gemenskap mellan oss och den tradition vi tillhör. Trots att denna tradition är innehållsmässigt bestämd 

anser Gadamer att vi har ett val i relation till den. Han skriver att det ”hermeneutiska medvetandet” vet 

att det inte bara kan vara fråga om en självklar samstämdhet, utan att det handlar om en polaritet mellan 

förtrolighet och främlingskap – ”detta Emellan är hermeneutikens verkliga rum.”105 Med andra ord 

förespråkar Gadamer en tillvaro med kapacitet både att motta mening, från historien eller traditionen, och 

att skapa den, genom valet som faktiskt föreligger gentemot traditionen. Men om vi kan ta ett steg tillbaka 

och granska våra betingelser, om vi kan få syn på och välja eller välja bort den tradition i vilken vi befinner 

oss inkastade – vem är det då som väljer?  

Bartky menar att motsägelsen i tillvaron som både meningsalstrande och meningsmottagande 

kommer ur sammanblandning mellan den ’ontiska’ och den ’ontologiska’ nivån. Genom att härleda det 

ontologiska till det ontiska och vice versa, tror sig Heidegger kunna tänka de betingelser under vilka 

världen avtäcks, och därmed avtäcka en ny värld. Men, argumenterar hon, den korrekta teorin om 

estetikens essens gör ingen estetiskt begåvad, och en filosof som i fängelset löser frihetens problem blir 

därmed inte fri.106 Sammanblandningen förklaras med hänvisning till Heideggers senare verk men bör, 

såsom upphov till meningens tvetydighet i Vara och tid, gälla även här. Dessutom sammanfaller denna 

paradox med den vi undersökt: meningens dubbla karaktär, det faktum att den förekommer både som 

outtalat mål i förståelsen och som genomlyst utläggning, är precis den distinktion Bartky adresserar. 

Å ena sidan tycks Heidegger alls inte mena att vi kan sträcka oss över våra betingelser. Han 

härleder ontologin till den ontiska nivån – varafrågan är för honom en ontisk angelägenhet – och med 

tillvarons ”kastadhet” betonar han förståendets nedsatthet. Tänkandet av betingelser är alltså en historisk 

händelse. Om frihet avser obundenhet från historiska betingelser kan vi alltså inte tänka oss fria. Å andra 

sidan vill Heidegger, genom att belysa just denna distinktion, avtäcka en bortglömd möjlighet. På det 
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sättet verkar belysandet av våra egna betingelser faktiskt erbjuda en möjlighet enligt honom, kanske inte 

i termer av mening, men i termer av ansvar. Vari detta ansvar i sin tur bottnar är inte helt klart. Kanske är 

en sådan fråga felaktigt ställd, för snarare än en med botten utrustad engångsakt tycks detta ansvar vara 

en ”uppgift från början till slut”, som Gadamer formulerade det.  

 

5. Slutsatser  
 

I denna uppsats har jag undersökt meningens vara utifrån Heideggers Vara och tid. I undersökningen av 

Heideggers ”varafråga” upptäckte vi en paradox. Där fanns meningen både som ett syfte i det omfrågade, 

och som en utveckling av det omfrågade till det efterfrågade; dels som en idé i vårt ontiska sätt att vara, 

dels som en ännu inte förverkligad ontologi, som Heidegger nu skulle förverkliga. Denna dubbelhet eller 

paradox motiverade uppsatsens frågeställning, frågan efter meningens vara. 

I utläggningen av tillvaron fick vi sedan syn på dess väsensmässiga indragenhet i världen. Denna 

indragenhet avslöjade en oreflekterad införståddhet som inte bara påminde om utan även visade sig 

sammanfalla med den paradox vi registrerat. Paradoxen visade sig vidare ha med förståelsen att göra, 

vilket motiverade frågan om vad förståelse egentligen är. Undersökningen av förståelsens vara, 

förståendet, visade sig avse ett fundamentalt sätt för tillvaron att vara, snarare än ett tillstånd vi uppnår 

och förlorar om vartannat, ett sätt som betingar vår tillgång till världen och oss själva överhuvudtaget. Här 

visade sig även paradoxen på nytt, den här gången som en struktur i vår egen konstitution: såsom 

förstående är vi inkastade i den situation utifrån vilken vi ständigt kastar oss ut.  

Förståendets utkast visade sig dessutom kunna utvecklas, och i just denna utveckling återfann vi 

meningens vara. Samtidigt visade sig denna mening finnas i förståendet redan innan utläggningens 

fullgörande, som en potential, ett implicit mål. Meningens konstitutiva moment, dess vara, formulerade 

vi således både som förståelsens förstruktur och som utläggningens såsom-struktur. Mening är både ett 

icke-utlagt mål och en utläggning. På det sättet är meningen själv en paradox, men denna paradox är inte 

en oförenlig motsägelse, utan en rörelse i tiden; meningen är förståelsens cirkel. Annorlunda formulerat 

är mening en existential, ett för existensen konstitutivt element, och snarare än ett teoretiskt felsteg är 

paradoxen vi inledningsvis noterat ett svar på människans oundgängliga struktur. Detta faktum bekräftar 

även logiken i Heideggers egen frågeställning, frågan efter varats mening: i frågan om vad saker och ting 

är har meningen med dessa saker lagts ut, men däremot inte meningen själv – den har förblivit ett 

oartikulerat mål i förståelsen.  

Vid det här laget låter sig denna mening formuleras på ytterligare en rad sätt: mening är i tillvaron 

tillägnad värld, mening är förståelsen för något, mening är ett mål och en utläggning, ett utkast mot ”för 
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att dricka ur” eller ”för att inte såra”. Inte minst är mening en relation, mellan förförståelse och utläggning, 

mellan det vad som förstås och det hur som låter oss förstå det, mellan värld och människa, och mellan 

dåtid och nutid. Genom undersökningens gång har vi flera gånger sett hur Heidegger, snarare än att 

uppsöka varat i en urgrund, fattar det som en mångskiktad struktur, en samling likaursprungliga moment 

eller existentialer. Att meningens vara inte går att fånga i en definition eller härleda till en särskild källa 

hör de facto till sakens natur – mening är vår förståelse för något, och denna förståelse uppnås aldrig 

genom uppgivande av en urgrund, utan av ett sätt att vara.  

Detta faktum besvarar även en annan potentiell invändning. Heidegger skrev inledningsvis att 

varat, såsom transcendens, inte kan förstås med hänvisning till andra varanden, att det inte kan ”härledas 

ur högre begrepp eller framställas genom lägre”, och att dess odefinierbarhet uppmanar oss att ställa just 

frågan om dess mening. Men om meningens vara är en relation, som dessutom fungerar som hänvisning, 

motsäger inte undersökningens resultat då det inledningsvis utlovade kravet – att inte bestämma varat 

genom hänvisning till annat varande? Bevisar inte meningens hänvisande funktion i själva verket 

fördomarnas legitimitet genom att erbjuda ännu en hänvisning? Nej, meningens fenomen skiljer sig 

fundamentalt från definitionens genom att alls inte hänvisa till något varande, utan, som sagt, till ett sätt 

att vara. Det är inte i kraft av hänvisningsrelationerna världen förstås av oss, utan för att vi bryr oss om 

den, för att livet är angeläget för oss. På det sättet reducerar Heidegger meningens fenomen varken till 

mentalt eller lingvistiskt fenomen, istället går meningen ytterst tillbaka på vår omsorg, och på vårt ansvar. 
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