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Abstract 

In this thesis I examine how the phenomenological philosophy of Edmund Husserl and 

Martin Heidegger differ with regard to the phenomenological reduction, and in particular 

why there is no reduction in Sein und Zeit. I examine in what way philosophy is seen as an 

overcoming of the naïvete of a ‘natural’ attitude and how this natural attitude is understood, 

starting with Husserl’s descriptions of the phenomenological reduction, of the natural 

attitude of our daily lives and of his notion of transcendental subjectivity. By presenting 

these main aspects, I try to elucidate why, in Husserl’s view, laying the foundation of all 

knowledge must take form of a phenomenological first philosophy. There is also a short 

discussion on the problems of communicating the phenomenological reduction in the 

language of the natural attitude, and why the emphasis on the the negative aspects of the 

reduction is to some extent rooted in the things themselves. After having outlined the 

relevant characteristics of Husserl’s phenomenology, I turn to Heidegger’s own 

phenomenological project and describe the phenomenological method laid forth in Sein und 

Zeit and his critique of Husserl, mainly in the Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. 

After that I try to show in what way the analyses in Sein und Zeit function as a corrective to 

the points of criticism in Prolegomena. I then try to show in what way the phenomenon of 

Angst plays a similar methodological role to that of the phenomenological reduction in 

Husserl. Finally, I try to elucidate in what way the concept of In-der-Welt-Sein is a criticism of 

Husserl’s idea of the transcendental consciousness, and how Heidegger’s project can be seen 

as an inquire into the conditions for phenomena in general – that is, not only how the 

transcendent objects are constituted in the transcendental consciousness, as in Husserl, but 

rather how things in general can present themselves, including the ‘immanent’ acts of the 

consciousness. The self-givenness of consciousness is thus not seen as the point of departure 

for phenomenology, but rather a problem that needs to be phenomenologically explained. 
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1 Inledning 

1.1 Ämne, syfte och uppläggning 

Vad utmärker den inställning som vi befinner oss i när vi filosoferar? Hur ska den förstås, och 

hur förhåller sig den till den hållning som präglar vårt vardagliga liv? I vilken mån fordrar 

filosofin ett brott med vardagslivets naivitet? Dessa frågor förblev ständigt i centrum för 

Edmund Husserls tänkande i form av det problemområde som utgörs av den 

fenomenologiska reduktionen. För Husserl är det genom reduktionen som vi i egenskap av 

begynnande filosofer lämnar vardagslivets naturliga inställning för att träda in på filosofins 

verkliga arbetsfält. Detta är i Husserls ögon en absolut nödvändighet, då filosofins renhet 

bara kan säkerställas genom att vi lämnar den alldagliga, naiva inställningen bakom oss; först 

då kan filosofin förverkligas som ett transcendentalt grundläggande av allt annat vetande. 

Därför kan det tyckas märkligt att Martin Heidegger i sitt huvudverk Varat och tiden å ena 

sidan bekänner sig till den fenomenologiska filosofin, å andra sidan inte utför eller ens 

behandlar den fenomenologiska reduktionen.1 Hur ska denna frånvaro förstås? I den här 

uppsatsen avser jag att undersöka förhållandet mellan Husserls och Heideggers 

fenomenologiska filosofier med avseende på den fenomenologiska reduktionen. Varför 

uteblir reduktionen hos Heidegger och på vilket sätt hänger denna frånvaro ihop med hur de 

ser på filosofins natur och undersökningsföremål? Hur förstår Husserl och Heidegger den 

”naturliga” inställning som präglar vårt vardagsliv? Hur skiljer sig deras uppfattningar åt om 

vad en fenomenologisk filosofi är och bör vara? Jag kommer att försöka besvara dessa frågor 

genom en läsning av Husserls beskrivningar av den fenomenologiska reduktionen i Idéer till 

en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi2 och Cartesianska meditationer3 samt 

                                                           
1
 Martin Heidegger, Sein und Zeit, (Tübingen, 2001 [1927]), på svenska: Varat och tiden (2 vol.), övers. Richard 

Matz (Göteborg, 2004 [1981]). I möjligaste mån används den svenska översättningen, i de fall jag behövt 
korrigera översättningen anges detta. Sidhänvisningarna avser den tyska utgåvan vars paginering även anges i 
den svenska utgåvans sidmarginal. 
2
 Edmund Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, övers. Jim Jakobsson (Stockholm, 

2004). 
3
 Edmund Husserl, Cartesianska meditationer. En inledning till fenomenologin, övers. Daniel Birnbaum & Sven-

Olov Wallenstein (Göteborg, 1992). 
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Heideggers explicita och implicita kritik av Husserls metod i föreläsningsserien Prolegomena 

zur Geschichte des Zeitbegriffs4 från 1925 och i Varat och tiden. 

I uppsatsens första del redogör jag för hur Husserls tänker sig filosofin som en 

förutsättningslös vetenskap och hur detta hänger samman med den fenomenologiska 

reduktionen och idén om ett transcendentalt grundläggande. Jag försöker där visa varför ett 

sådant grundläggande för Husserl måste ta formen av en intentionalitetsanalys. I en 

diskussion av reduktionen uppehåller jag mig vid å ena sidan de problem som en alltför 

cartesiansk framställning medför, å andra sidan svårigheten att förmedla reduktionen annat 

än i negativa termer, givet att förmedlingen måste ta sin utgångspunkt i den naturliga 

inställningen och därtill formuleras på det mundana språk som vilar på denna inställning. 

Slutligen uppehåller jag mig vid ontologins ställning i Husserls fenomenologi, eftersom detta 

är en av de centrala punkterna i Heideggers kritik. 

Uppsatsens andra del behandlar Heidegger och inleds med en redogörelse för 

fenomenologibegreppet i Varat och tiden samt på vilka sätt som det skiljer sig från Husserls. 

Jag sammanfattar därefter Heideggers kritiska behandling av Husserls fenomenologi i 

framför allt Prolegomena, för att sedan visa hur analyserna i Varat och tiden utgör ett slags 

korrektiv till de punkter hos Husserl som Heidegger kritiserar, med fokus på tillvarons 

förhållande till sin omvärld och till sig själv. Jag försöker sedan visa på vilka sätt som 

fenomenet ångest spelar en central metodologisk funktion i verket och i vilken mån 

ångestanalysen kan sägas utgöra en motsvarighet till Husserls reduktion. Slutligen redogör 

jag för Heideggers bestämning av tillvarons vara och på vilket sätt han med i-världen-varon i 

en mening rör sig på en annan nivå än Husserl, i det att givenheten som sådan görs till 

problem snarare än att tas till utgångspunkt för fenomenologin. 

1.2 Forskningsöversikt 

Givet att Husserl och Heidegger är fenomenologins mest framträdande namn har 

förhållandet dem emellan behandlats av åtskilliga kommentatorer; litteraturen i ämnet är 

därför svår, för att inte säga omöjlig, att helt överblicka. Likväl är det möjligt att teckna vissa 

allmänna tendenser och ståndpunkter gällande tolkningen av förhållandet mellan deras 

respektive filosofier. 

                                                           
4
 Martin Heidegger, Gesamtausgabe 20: Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, utg. Petra Jaeger, 

(Frankfurt am Main, 1994 [1979]). Alla översättningar av denna och andra texter är mina om inget annat anges. 
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För en tidig behandling av ämnet står Walter Biemel som med utgångspunkt i Husserls och 

Heideggers försök att gemensamt författa en artikel om fenomenologi för Encyclopaedia 

Britannica redogör för Heideggers kritik av Husserl.5 Biemel menar att reduktionen ”helt och 

hållet saknas” hos Heidegger, eftersom tillvaron i egenskap av i-världen-varo alltid har en 

relation till en värld, medan innebörden hos Husserls reduktion just är att sätta denna värld 

inom parentes för att nå fram till den rena subjektiviteten.6 Ernst Tugendhat däremot menar 

i sin studie av sanningsbegreppet hos Husserl och Heidegger att en sådan beskrivning förblir 

ytlig; det som skiljer i-världen-varon från den transcendentala subjektiviteten är inte att 

tillvaron till sitt väsen har en relation till världen, utan att i-världen-varon som helhet utgör 

ett mer ursprungligt ”spelrum av givenhet” som är en förutsättning även för tillvarons 

möjlighet att i reflektionen fatta sig själv.7 Att det inte finns någon uttrycklig reduktion i 

Varat och tiden förklarar han med att reduktionen bara blir nödvändig om man som Husserl 

förstår alla mänskliga förhållningssätt som intentionala, ”det vill säga som objektiverande 

sättande”.8 Eftersom Heidegger inte går med på denna utgångspunkt uppstår inget behov av 

reduktionen – vilket inte innebär att Heidegger skulle förbli inom den naturliga inställningen 

så som Husserl förstår den, nämligen som ett naivt sättande av vara; i stället avvisar 

Heidegger tanken på att ett sådant intentionalt sättande skulle utgöra en naturlig, vardaglig 

inställning till omvärlden som filosofin har att befria sig från. 

J-F. Courtine menar att Heidegger inte helt avvisar reduktionen, utan att det i Varat och 

tiden ”är ångestanalysen som utgör en ’upprepning’ av epochéns och den transcendental-

fenomenologiska reduktionens problematik hos Husserl”.9 Med utgångspunkt i andra 

närliggande texter från slutet av tjugotalet beskriver Courtine hur Heideggers reduktiva 

metod är en ontologisk reduktion som leder från det varande till varat eller varaförståelsen, 

och han ser i ångestanalysen inte bara ett moment som i viss mening motsvarar reduktionen 

hos Husserl genom att upplåta tillvaron som helhet, utan också något som föregriper den 

                                                           
5
 Walter Biemel, ”Husserls Encyclopaedia-Britannica Artikel und Heideggers Anmerkungen dazu”, Tijdschrift 

voor philosophie 12:2 (1950). De utkast och den brevväxling som Biemel utgår ifrån finns sedermera utgivna i 
Husserliana IX: Phänomenologische Psychologie, utg. Walter Biemel (Haag, 1968). 
6
 Biemel, ”Husserls Encyclopaedia-Britannica Artikel”, s. 276. 

7
 Ernst Tugendhat, Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger (Berlin, 1967), s. 269. 

8
 Ibid., s. 263 f. 

9
 Jean-François Courtine, ”Réduction phénoménologique-transcendentale et différence ontico-ontologique”, i 

Heidegger et la phénoménologie (Paris, 1990), s. 234. ’Upprepning’ (fr. répétition) ska här förstås som 
Wiederholung i Heideggers mening. En sådan upprepning (eller återhämtning, som är den översättning som 
används av Matz) består inte i att blott repetera en befintlig frågeställning, utan i att kritiskt återvinna den i en 
mer ursprunglig form. 
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ontologiska differensen, ett tema som blir allt viktigare för Heidegger under tiden efter Varat 

och tiden.10 

I och med utgivningen av Heideggers samlade skrifter med början 1975 har textläget 

ändrats, då flera av föreläsningsserierna från 1919 fram till utgivningen av Varat och 

tiden blivit tillgängliga först under åttio- och nittiotalet. En stor del av artiklarna från de 

senaste två decennierna fokuserar på denna period då Heidegger utvecklar sin filosofi till 

stor del genom en – explicit eller implicit – uppgörelse med Husserl. Då stora delar av den 

kritik som Heidegger formulerar under denna tidsperiod förblir verksamma i Varat och tiden 

är många av de artiklar som behandlar den av intresse. Søren Overgaard utgår framför allt 

från föreläsningar från 1923 och riktar framför allt in sig på Heideggers kritik rörande 

Husserls skiktontologi och subjektfilosofi. Overgaard menar att skillnaderna mellan de två till 

stor del är överbryggbara, att Heideggers kritik är en intern sådan, formulerad på grundval 

av Husserls filosofiska metod och att Heidegger i själva verket ”arbetar inom ramen för 

epochén”.11 Den största skillnaden ligger enligt Overgaard i synen på språket: då Heidegger 

är av uppfattningen att ”terminologi kan smyga in en viss ontologisk tolkning genom 

bakdörren” fordras ”en andra epoché-liknande gest – så att säga en begreppslig epoché”, en 

roll som Overgaard menar att den formella indikationen (formale Anzeige) spelar.12  

En delvis motsatt ståndpunkt företräder Michael Großheim, som med utgångspunkt i 

Heideggers tidiga föreläsningar betonar närheten till tidens livsfilosofi.13 Großheim beskriver 

hur Heidegger under denna tidiga fas fjärmar sig från Husserls snäva förståelse av 

medvetandet som fenomenologins föremål till förmån för en fenomenologisk utläggning av 

det förteoretiska livet, och kommer till slutsatsen att ”Heidegger i de tidiga åren står 

närmare Dilthey än Husserl”.14 

                                                           
10

 Ibid., s. 246. I föreliggande uppsats ansluter jag mig i stora drag till Courtines läsning vad gäller tolkningen av 
ångestanalysen. 
11

 Søren Overgaard, ”Heidegger’s Early Critique of Husserl”, International Journal of Philosophical Studies 11:2 
(2003), s. 170. 
12

 Ibid., s. 171. Det är emellertid påfallande att Overgaard helt förbigår den fenomenologiska destruktionen i 
diskussionen av språk och ontologi. Likaså går det att ifrågasätta huruvida idén om intentionalitet i sig gör att 
Husserl inte kan anses uppfatta subjektets vara som att vara förhanden (Ibid., s. 165); som vi kommer att se 
avgörs denna fråga för Heidegger snarare av hur medvetandet (eller tillvaron) primärt ges för sig självt. 
13

 Michael Großheim, ”Phänomenologie des Bewußtseins oder Phänomenologie des ’Lebens’? Husserl und 
Heidegger in Freiburg”, i Heidegger und Husserl im Vergleich, utg. Friedrike Rese (Frankfurt am Main, 2010). 
14

 Ibid., s. 136. 
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Gemensamt för många kommentatorer är att de betraktar Heideggers kritik av Husserl som 

till stora delar berättigad. Heidegger antas ha fäst blicken på – och frigjort sig från – en 

kvardröjande cartesianism i Husserls fenomenologi. Ett undantag är emellertid Dan Zahavi, 

som menar att den gängse Husserlkritiken bygger okritiskt på Heideggers framställning och 

att man därmed nöjt sig med en karikerad bild av Husserls fenomenologi. Denna kritik, 

menar han, vilar på ett för litet textunderlag och bortser från såväl de texter som utgivits 

inom ramen för Husserliana som de senare decenniernas Husserlforskning.15 Zahavi menar 

att Husserls analyser av intersubjektiviteten leder honom nära Heideggers analyser av både 

’mannet’ och traditionen, och att ”Husserls senare fenomenologi kännetecknas av ett försök 

att övervinna den statiska motsatsställningen mellan det transcendentala och det mundana, 

mellan konstituerande och konstituerat”.16 

Ett antal kommentatorer har försökt hitta motsvarigheter till den fenomenologiska 

reduktionen i Varat och tiden. Som nämnts ovan visar J-F. Courtine på likheterna mellan 

Heideggers ångestanalys och Husserls reduktion. Hans Pedersen menar att Heideggers 

analys av till-döden-varon spelar en roll som liknar den hos den fenomenologiska 

reduktionen,17 medan Niall Keane i stället identifierar samvetets rop som en metodologisk 

motsvarighet till reduktionen.18 I sträng mening behöver dessa inte stå i motsatsställning, 

givet den sammanflätning av dessa motiv som präglar framställningen i Varat och tidens 

andra del. Hur de hänger samman faller utanför den här undersökningens omfång; jag 

kommer i stället att i anknytning till Courtine fokusera på ångestanalysen i bokens första del, 

då denna utgör en tydlig vändpunkt i verket och är den första framställningen av tillvarons 

möjlighet att räddas från förfallandet till världen och mannet. 

                                                           
15

 Dan Zahavi, ”Phänomenologie und Transzendentalphilosophie”, i Heidegger und Husserl. Neue perspektiven, 
utg. Günter Figal & Hans-Helmuth Gander (Frankfurt am Main, 2009), s. 99. 
16

 Ibid., s. 96. Detta är ett i hög grad intressant – men också provokativt – påstående, då reduktionens syfte är 
just att hålla det transcendetala rent från det mundana. Så är t.ex. ännu 1930 i efterordet till Idéer Husserls 
invändning mot kritiken från Heidegger (som inte nämns vid namn men tydligt avses), ”att man inte har förstått 
det principiellt nya hos den ’fenomenologiska reduktionen’ och därmed vad uppstigandet från den mundana 
subjektiviteten (människan) till den ’transcendentala subjektiviteten’ innebär; att man alltså förblir inom ramen 
för en antingen empirisk eller apriorisk antropologi […] som när den betraktas som filosofi innebär ett förfall till 
’transcendental antropologism’ eller ’psykologism’” (Idéer, s. 403). Inom ramen för denna uppsats ges ingen 
möjlighet att närmare gå in på de eventuella konsekvenser som intersubjektiviteten och den genetiska 
vändningen i Husserls fenomenologi har för idén om det transcendentala. 
17

 Hans Pedersen, ”Understanding Heidegger’s Account of Death in Being and Time through a comparison with 
Husserl’s Phenomenological Reduction”, i Heidegger und Husserl im Vergleich, utg. Friedrike Rese (Frankfurt am 
Main, 2010). 
18

 Niall Keane, ”Heidegger’s Constructive and Destructive Components: Conscience as a Further Way through 
Husserl’s Reduction”, i Heidegger und Husserl im Vergleich, utg. Friedrike Rese (Frankfurt am Main, 2010). 



6 
 

Till sist bör nämnas att Heideggers förhållande till Husserl och fenomenologin kan läsas 

utifrån de förändringar och förskjutningar i Heideggers tänkande som ledde till att Varat och 

tiden förblev ett oavslutat verk. Omständigheten att Heidegger själv kom till slutsatsen att 

det inte gick att genomföra projektet utifrån bokens tillvaroanalytiska ansats har förstås 

påverkat läsningarna av Varat och tiden.19 Som nämnts ovan ser Courtine i ångestanalysen 

ett föregripande av den ontologiska differensen. Eugen Fink riktar i en text in sig på denna 

tematik, och jämför Husserl och Heidegger med avseende på idén om filosofin som 

övervinnande av vardagslivets naivitet. För Fink är det just steget från det varande till varat 

som utgör ett sådant övervinnande hos Heidegger.20  

2 Husserl 

2.1 Filosofi och förutsättningslöshet 

För Husserl är filosofins idé tätt förbunden med den om förutsättningslöshet. Det kommer 

an på filosofin att i egenskap av förutsättningslös vetenskap lägga grunden till allt annat 

vetande och därmed även de andra ’dogmatiska’ vetenskaperna, såväl empiriska som icke-

empiriska. Att slå in på filosofins väg innebär därför att lämna alla sina förutfattade meningar 

och ogrundade övertygelser åt sidan för att försöka nå fram till en verklig början. Hur kan en 

sådan se ut? En första framställning lägger Husserl fram i Idéer, där han beskriver det han 

kallar alla principers princip:  

att varje originärt givande åskådning utgör en rättskälla för kunskap, att allt som i ’intuitionen’ erbjuder 

sig originärt […] helt enkelt måste tas emot sådant som det är givet, men också endast inom de gränser 

med vilka det då är givet.
21

 

En utsaga ”som inte gör något annat än att uttrycka det som är givet på detta sätt” utgör 

därför ”en absolut begynnelse […] och är i äkta mening ägnad att fungera som grund, 

principium”.22 En sådan beskrivning förblir emellertid ganska tom och säger inget om vilka 

                                                           
19

 Av de nämnda författarna är Tugendhat den som ägnar mest utrymme åt förhållandet mellan Heideggers 
tidigare och senare tänkande i detta sammanhang – men så är hans verk också en brett anlagd studie av 
sanningsbegreppet hos de båda tänkarna, till skillnad från de andra anförda texterna som i ett mindre format 
riktar in sig på enskilda frågor. 
20

 Eugen Fink, ”Philosophie als Überwindung der ’Naivität’”, i Nähe und Distanz: phänomenologische Vorträge 
und Aufsätze (Freiburg/München, 1976). 
21

 Husserl, Idéer, s. 100. 
22

 Ibid. 
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slags åskådningar det i filosofin ska röra sig om, eller på vilket sätt de ska kunna lägga 

grunden till allt annat vetande. 

För att förstå på vilket sätt Husserls idé om filosofi som förutsättningslös vetenskap hänger 

samman med föreställningen om en specifikt filosofisk inställning behöver vi titta närmare 

på hur Husserl beskriver vår vardagliga, icke-filosofiska attityd, den naturliga inställningen. I 

denna är jag  

medveten om en värld som är oändligt utbredd i rummet, utan ände i vardande och vorden i tiden. Att jag 

är medveten om denna värld, det innebär framför allt: jag påträffar den med omedelbart åskådlighet, jag 

erfar den. Genom […] den sinnliga varseblivningens olika former är kroppsliga ting helt enkelt där för mig, 

fördelade på ett eller annat sätt i rummet, de är i bokstavlig eller överförd bemärkelse ’förhanden’, vare 

sig jag särskilt ger akt på, betraktar och är upptagen med dem i mina tankar, min känsla och vilja eller 

inte.
23

 

Detta kan i sin tur sammanfattas i vad Husserl benämner den naturliga inställningens 

generaltes, nämligen övertygelsen att världen ”hela tiden [finns] där som verklighet”.24 

Denna övertygelse behöver inte vara uttryckligen medveten, men likväl råder det för Husserl 

ingen väsensmässig skillnad mellan denna implicita övertygelse och ett uttryckligt omdöme 

om ett sakförhållande.25 

Därmed är det möjligt att behandla denna ’generaltes’ som en utsaga med sanningsanspråk, 

vilket ställer oss inför frågan om filosofin som förutsättningslös vetenskap överhuvudtaget är 

möjlig så länge vi befinner oss i denna naturliga inställning, som ju förutsätter en naiv tro på 

världens existens. Det är i detta sammanhang som Husserl inför den fenomenologiska 

epochén, som innebär att sätta ”den generaltes som hör till den naturliga inställningens 

väsen […] ur spel”26 och inte göra bruk av någon kunskap eller vetenskap som vilar på den.  

2.2 Den transcendentala subjektiviteten 

Vad återstår då som filosofins undersökningsföremål när vi har satt vår tro på världens vara 

ur spel? Husserl anknyter här till Descartes och menar att den bortkoppling vi utför med 

                                                           
23

 Ibid., s. 107. 
24

 Ibid., s. 112. 
25

 ”Om vi uttalar detta omdöme, så vet vi ju att vi därigenom endast har tematiserat och predikativt fattat 
något som på ett eller annat sätt låg redan i det ursprungliga erfarandet, som något otematiskt, otänkt och 
opredicerat, resp. låg i det erfarna självt som dess karaktär av ’förhanden’.” Ibid., s. 112. 
26

 Ibid., s. 115. 
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epochén, eller reduktionen,27 leder oss till medvetandet som ett ”fenomenologiskt 

residuum”.28 Samtidigt måste skillnaderna gentemot Descartes betonas: för det första utgör 

medvetandet inte utgångspunkten för ett deduktivt resonemang; för det andra – och detta 

är helt avgörande för Husserl – betraktas det medvetande som reduktionen leder till inte 

som ett punktuellt cogito, utan som cogito med cogitatum, som intentionalitet. Detta 

innebär att världen inte försvinner ur vårt blickfält när vi genomför reduktionen, utan att den 

behålls – men som fenomen. Världen förblir ett intentionalt objekt för det medvetande vi 

gör till föremål för vår reflekterande blick, men i vår fenomenologiska inställning sätter vi 

den inte som existerande. 

Fenomenologins forskningsfält är alltså det rena medvetandet med dess intentionala 

korrelat såsom det ges i reflektionen. Detta ges på ett väsensmässigt annorlunda sätt än ting 

(eller transcendent vara överhuvudtaget), då reflektionsakterna är ”immanent riktade akter” 

i så måtto ”att deras intentionala föremål […] hör till samma upplevelseström som dessa 

upplevelser själva”.29 Vidare är det egna medvetandet givet bortom allt tvivel – 

medvetandets givenhet implicerar (till skillnad från världens) med nödvändighet dess 

existens:  

Mot tesen om världen, som är en ’tillfällig’ tes, står alltså tesen om mitt rena jag och jag-liv, som utgör en 

’nödvändig’, rätt och slätt otvivelaktig tes. Allt tingsligt som är påtagligt givet kan också inte finnas till, 

ingen påtagligt given upplevelse kan också inte finnas till […].
30

 

Därför kan Husserl beskriva medvetandesfären som den absoluta sfären, eller en ”sfär av 

absolut position”.31 Denna sfär vilar inte till sitt väsen på något annat varande, vilket Husserl 

illustrerar med att det är tänkbart att våra samstämmiga erfarenheter av yttervärlden skulle 

bryta samman så att det inte längre skulle vara tal om någon värld, men att 

                                                           
27

 De båda begreppen epoché och fenomenologisk reduktion är i den här texten i regel utbytbara. Det går att 
argumentera för att epochén avser reduktionens negativa moment, nämligen tillbakahållandet av 
existensomdömen, medan begreppet ’reduktion’ snarare betonar den positiva sidan: att den leder tillbaka 
blicken till det transcendentala medvetande vari allt transcendent vara konstitueras. Samtidigt är förstås det 
moment som möjliggör denna reduktion inget annat än nämnda epoché. 
28

 Ibid., s. 118. 
29

 Ibid., s. 127. 
30

 Ibid., s. 147. Vidare: ”Väsendet hos ett rent jag överhuvudtaget och en upplevelse överhuvudtaget utgör 
grunden för den ideala möjligheten av en reflektion, som till sitt väsen har karaktären av en evident oupphävlig 
tes om existens.” Ibid. 
31

 Ibid., s. 146. 
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medvetandeströmmen fördenskull inte skulle röras i sitt vara.32 I ljuset av detta kan han 

hävda att ”medvetandet, förstått i sin ’renhet’, [måste] betraktas som ett i sig självt slutet 

varasammanhang, ett sammanhang av absolut vara”.33 

Medvetandets givenhetssätt är alltså i reflektionen. Samtidigt skiljer sig den transcendental-

fenomenologiska reflektionen från vardagslivets reflektion som fortfarande rör sig inom den 

naturliga inställningen. När jag vanligtvis reflekterar över mina medvetandeakter betraktar 

jag dem som mentala upplevelser tillhörande mig som psykofysisk person, som en människa 

i världen. I de fall akterna är riktade mot något ting förstås upplevelserna som på ett eller 

annat sätt förbundna med, eller orsakade av, denna faktiska realitet. Epochén riktar därför 

inte bara in sig mot ’det yttre’ för att behålla ’ett inre’, förstått som det psykiska eller som 

jaget, utan drabbar i lika hög grad förståelsen av det psykiska och jaget som yttervärlden.34 

Husserl skiljer därför mellan det psykologiska jaget och det transcendentala jaget.35 

Vid sidan av den transcendental-fenomenologiska reduktionen talar Husserl även om den 

eidetiska reduktionen som leder från det enskilda fenomenet till dess väsen.36 Medvetandet 

studeras alltså inte som empirisk realitet i dess faktiska förlopp, utan enligt dess apriori, de 

väsensallmänheter som det uppvisar. Tillsammans avgränsar dessa båda reduktioner 

medvetandet såsom det görs till föremål för den transcendentala fenomenologin. 

2.3 Skillnader gentemot Descartes 

När Husserl beskriver den fenomenologiska reduktionen gör han det ofta i cartesianskt 

färgade beskrivningar där övergången från en världstillvänd inställning till en filosofi som tar 

sin utgångspunkt i det rena medvetandet motiveras kunskapsteoretiskt: världen utgör inte 

någon säker grund för vår kunskap, vilket däremot medvetandet gör eftersom det är absolut 

givet bortom allt tvivel. Närheten till Descartes riskerar dock att skymma det originella i 

fenomenologin, vilket Husserl själv är medveten om. Så riskerar till exempel det 

transcendentala medvetandet att missförstås som något som ’blir kvar’ när vi genom 

reduktionen sätter världens existens inom parentes. Att något skulle bli kvar kan det i själva 

                                                           
32

 ”[D]et är uppenbart att medvetandets vara, varat hos varje upplevelseström överhuvudtaget, visserligen med 
nödvändighet skulle modifieras om tingvärlden förintades, men inte beröras i sin egen existens.” Ibid., s. 152. 
33

 Ibid., s. 154. 
34

 Husserl skriver i sitt efterord till Idéer: ”Har man väl en gång kommit till klarhet om denna reduktion, så 
förstår man också med vilken radikalitet den träffar också det psykologiska subjektet för den inre erfarenheten, 
liksom denna själv, alltså mitt eget, den enskilde fenomenologens jag.” Ibid., s. 408. 
35

 Se t.ex. § 11 i Cartesianska meditationer som ägnas denna distinktion (s. 41 ff). 
36

 Husserl, Idéer, s. 54. 
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verket inte vara tal om, då detta skulle förutsätta en identitet mellan det psykologiska 

medvetande som visar sig i vår vardagliga reflektion och det transcendentala medvetandet; i 

själva verket är det transcendentala medvetandet något som visar sig först i och med 

reduktionen.37 Ytterligare en central skillnad är att det transcendentala medvetandet inte 

utgör utgångspunkten för en deduktiv kedja, utan bildar arbetsfältet för fenomenologin som 

deskriptiv vetenskap. Inte heller försöker vi som fenomenologer vinna tillbaka tron på 

världens existens – i själva verket behöver vi aldrig betvivla denna existens, vi sätter bara vår 

tro på den ur spel.  

2.4 Intentionalitetsanalys och transcendentalt grundläggande 

Filosofin har, för Husserl, till uppgift att som förutsättningslös vetenskap lägga grunden till 

allt annat vetande. Vi har sett på vilket sätt idén om förutsättningslöshet leder 

fenomenologin till det rena medvetandet, men på vilket sätt kan en analys av det 

intentionala medvetandet utgöra ett grundläggande? Varför skulle medvetandet utgöra en 

yttersta grund för vår kunskap? Svaret är i viss mån intuitivt fattbart: eftersom all vår 

kunskap och alla våra omdömen om det transcendent varande har formen av 

medvetandeakter, och all transcendens med nödvändighet måste ge sig till känna i det 

intentionala medvetandet för att vi överhuvudtaget ska kunna tala om den. Den enda 

transcendens som kan ha mening för oss är den som visar sig för vårt medvetande och 

därmed kan de medvetandeformer i vilka den ges – eller konstitueras38 – träda fram som 

den yttersta horisonten för all transcendent mening. Därmed inte sagt att världen blott 

skulle vara i medvetandet som en beståndsdel, som om endast det själsliga vore verkligt – 

tvärtom betonar Husserl ständigt att allt transcendent vara med nödvändighet inte är en 

immanent del av medvetandet. Vad som däremot hävdas är att en hypotetisk verklighet som 

principiellt skulle undandra sig varje form av medvetande om den, är en tom konstruktion 

som saknar mening.39 Vara är, för Husserl, med nödvändighet vara för ett medvetande, och 

                                                           
37

 Fink skriver om denna märkliga icke-identitet: ”[A]lla ontiska identitetsformer är principiellt oförmögna att 
’logiskt’ bestämma det transcendentala egots och människans konstitutiva identitet.” Eugen Fink, ”Die 
Phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik”, i Studien zur Phänomenologie 
1930–1939 (Haag, 1966), s. 155. 
38

 Det finns här inte utrymme för att gå in närmare på Husserls konstitutionsbegrepp, som i stora drag kan 
sägas avse hur intentionala objekt byggs upp och bildar identiska enheter i den strömmande mångfald som 
medvetandelivets akter och aktmateria utgör. 
39

 I den utsträckning talet om en sådan verklighet överhuvudtaget är begripligt har vi ju redan gjort denna 
förment ’oåtkomliga’ verklighet till föremål för vår tanke. I stället kommer det an på fenomenologin att utlägga 
meningen hos det verkligas transcendens: ”Till det världsligas egna mening hör denna transcendens, även om 
denna världslighet erhåller och kan erhålla hela sin bestämmande mening och varagiltighet blott från min 
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vad det är avgörs i sista hand av dess framträdelsesätt: ”Föremål är till för oss, och är vad de 

är för oss, bara som föremål för ett verkligt och möjligt medvetande.”40  

Reduktionens resultat ska därför i första hand förstås som något positivt. Det är först genom 

den som de intentionala strukturerna kan framträda som meningsgivande och i slutändan 

finnas utgöra den yttersta meningshorisonten för allt transcendent vara. Den 

fenomenologiska reduktionen har därmed inte bara till syfte att säkra en kunskapssfär som 

präglas av absolut visshet, utan också att leda oss till den transcendentala nivå där varje 

oklarhet i vetenskapernas grundbegrepp och varje kunskapsteoretiskt problem låter sig lösa.  

2.5 Reduktionens positiva och negativa aspekter 

Även om reduktionens resultat framför allt ska förstås positivt är det delvis ofrånkomligt att 

den beskrivs främst i negativa termer. Vid en inledning till fenomenologin handlar det om att 

öppna läsarens blick för det transcendentala, konstituerande medvetandet som visar sig 

först när vi lämnar den naturliga inställningen och förstår den transcendenta verkligheten 

som konstituerad. Samtidigt måste inledningen ta sin utgångspunkt i den naturliga 

inställningen, om så bara för att lämna den, och utifrån denna inställning måste en sådan 

omställning framstå som en förlust. Den verkliga innebörden hos det fenomenologiska 

grundläggningsprojektet blir begriplig endast genom utförandet av reduktionen och kan inte 

översättas så att den blir begriplig för den mundana attityden.41 

I själva verket gäller denna omständighet inte bara för beskrivningen av själva reduktionen, 

utan pekar på en djupliggande problematik som Eugen Fink benämner den fenomenologiska 

utsagans paradox: 

Denna [paradox] består framför allt i att den meddelande fenomenologen inte förfogar över några andra 

begrepp än de världsliga, att han måste uttrycka sig i den naturliga inställningens språk. Den mundana 

innebörden hos alla tillgängliga ord kan inte helt upphävas, utan kan bara begränsas genom andra, 

likaledes mundana ord.
42

 

                                                                                                                                                                                     
erfarenhet, mitt föreställande, tänkande, värderande och handlande – även ett eventuellt evident och giltigt 
vara erhåller sin giltighet ur mina egna evidenser och mina grundande akter.” (Husserl, Cartesianska 
meditationer, s. 42. Se även avsnittet i Idéer om tingets i-sig-varo: Idéer, s. 138 ff.) 
40

 Husserl, Cartesianska meditationer, s. 77. 
41

 Som Eugen Fink påpekar är i själva verket redan begreppet ’naturlig inställning’ inte ett världsligt begrepp 
utan ett transcendentalt begrepp (Fink, ”Die Phänomenologische Philosophie Edmund Husserls”, s. 113). Denna 
inställning förblir med andra ord blind för sig själv; vi blir medvetande om den först när vi lämnar den. 
42

 Fink, ”Die Phänomenologische Philosophie Edmund Husserls”, s. 154. 
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Detta leder till en för fenomenologin unik kommunikationssituation, där de enskilda 

uttrycken genom sitt ursprung i den naturliga inställningen kommer att vara felaktiga i en 

viss mening, men likväl ska förmedla en insikt på ett sådant sätt att läsaren för sin inre blick 

kan upprepa tankegången och göra den till sin. En av de främsta svårigheterna med att 

förstå Husserls fenomenologi ligger just i denna omständighet. Åtskilliga av fenomenologins 

grundbegrepp – däribland begreppen fenomen, medvetande och konstitution – blir endast 

begripliga inom ramen för reduktionen; den läsare som utgår från en redan befintlig, 

mundan förståelse av dessa kommer med nödvändighet att missförstå fenomenologin. 

2.6 Fenomenologi och ontologi 

En fråga som blir central för Heidegger är förhållandet mellan fenomenologi och ontologi; 

som vi kommer att se är en av de viktigaste punkterna i hans Husserlkritik att fenomenologin 

så som Husserl förstår den förblir sysselsatt med det varande utan att fråga efter dess vara. 

Samtidigt går det att invända: Om vad något är i sista hand avgörs av dess 

framträdelseformer, innebär detta att den ontologiska undersökningen av ett föremål i 

slutändan måste grundas fenomenologiskt. Är då inte ontologin från första början så att säga 

inskriven i fenomenologin? Här finns skäl att titta närmare på hur Husserl använder 

begreppet ontologi och i vad mån ontologin kan förstås som fenomenologisk. 

När Husserl talar om ontologi avser han en eidetisk lära om vad som med nödvändighet 

tillkommer föremål, antingen samtliga föremål i en specifik region, om det rör sig om en 

materiell ontologi, eller alla föremål överhuvudtaget, om det rör sig om formell ontologi. 

Därmed befattar sig ontologin såsom Husserl förstår den med väsendet hos föremål, men 

åtminstone på ytan inte med den fråga som för Heidegger kvalificerar en undersökning som 

ontologisk: nämligen vad det innebär för ett visst föremål att vara.43 Innebär det att vägen 

till denna frågeställning är blockerad inom ramen för Husserls fenomenologi? Inte 

nödvändigtvis; snarare är exempelvis skillnaden mellan verkligt vara och icke-vara en som 

klargörs genom konstitutiva analyser, på ett sätt som mycket väl kan medge kategoriala 

åtskillnader mellan olika varaslag. Om vara alltid är att framträda för ett medvetande, finns 

det även inom Husserls fenomenologi en möjlighet att fråga efter vad vara innebär för ett 

                                                           
43

 Så kan Husserl exempelvis hävda att ”geometrin således är en ontologisk disciplin” (Idéer, s. 76), något som 
vore Heidegger främmande. Heideggers invändning mot den eidetiska reduktionen är att den bara fokuserar på 
föremålens essentia och bortser från deras existens och denna existens väsen (se Prolegomena, s. 151). 
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visst föremål, om detta förstås som de intentionala strukturer vari föremålstypen i fråga kan 

konstitueras som verkligt varande.44 

3 Heidegger 

3.1 Fenomenologisk metod i Varat och tiden 

Att Husserls fenomenologi haft ett avgörande inflytande på Heideggers tänkande råder inget 

tvivel om – samtidigt utvecklas flera av de centrala begreppen och motiven i den tidige 

Heideggers filosofi just i en uppgörelse med Husserl. En tolkning av hur Heideggers 

tillvaroanalys förhåller sig till Husserls transcendentala fenomenologi försvåras dock av att 

en explicit kritik av Husserl är närmast fullständigt frånvarande i Varat och tiden, trots att 

flera av Husserls mest centrala begrepp där saknas – Heidegger talar inte om någon 

fenomenologisk reduktion, inte heller om intentionalitet eller konstitution. 

Heideggers syfte i Varat och tiden är ett annat än Husserls, nämligen att ställa frågan om 

varats mening. Redan i inledningen gör Heidegger tydligt att ett utarbetande av denna fråga 

innebär att ”göra ett varande – det som ställer frågan – genomsynligt i sitt vara”45. Detta 

varande, som vi själva är och som Heidegger benämner tillvaro (Dasein), blir alltså självt till 

undersökningens föremål med avseende på sitt vara, i syfte att frilägga naturen hos och 

villkoren för den varaförståelse som präglar det. Likväl inställer sig frågan: varför kan denna 

uppgift inte utföras inom ramen för Husserls transcendentala fenomenologi? Husserl gör 

anspråk på att i den transcendentala subjektiviteten ha funnit den yttersta 

förklaringsgrunden för varje möjlig ontologi – vore en genomlysning av varaförståelsen då 

inte möjlig genom en utläggning av intentionaliteten?  

Heidegger redogör i § 7 för ”Undersökningens fenomenologiska metod”.46 Till att börja med 

bestämmer han fenomenologin som ett metodbegrepp: det syftar inte på ett innehållsligt 

vad som utgör den filosofiska forskningens föremål, utan den filosofiska undersökningens 

hur.47 Som ’fenomen’ förstås ’det sig-i-sig-självt-visande’ (das Sich-an-ihm-selbst-zeigende)48 

och med utgångspunkt i de grekiska ord som begreppet bildats utifrån bestämmer han 

                                                           
44

 Det är snarast inom ramen för Husserls fenomenologi att hävda att inte bara vad föremålen är avgörs av 
deras framträdelsesätt, utan att framträdelseformerna även avgör vad det innebär att ett föremål är. 
45

 Heidegger, Varat och tiden, s. 7, övers. mod. 
46

 Ibid., s. 27. 
47

 Ibid. 
48

 Ibid., s. 28. 
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fenomenologi som att ”låta det, som visar sig, ses sådant som det visar sig utifrån sig 

självt”.49 Vad är det då som fordrar ett sådant uppvisande? Det som, menar Heidegger, 

”mestadels och i första hand alls inte visar sig”, som är ”förborgat, men som samtidigt är 

något som väsentligt ingår i det som mestadels visar sig […] på så vis att det utgör dettas 

mening och grund”, nämligen ”det varandes vara”.50 Fenomenologin är alltså till sitt väsen 

ontologi, men samtidigt är även ”[o]ntologin möjlig blott som fenomenologi”.51 

Det kan vid första anblick tyckas som om Heidegger avviker från Husserl genom att 

identifiera fenomenologins fenomen med det som i första hand inte visar sig, men även för 

Husserl är fenomenen i fenomenologins mening något som visar sig först när vi lämnar den 

naturliga inställningen. En skillnad som kommer att visa sig avgörande blir emellertid tydlig i 

följande formulering: 

Eftersom fenomen i fenomenologisk bemärkelse alltid endast är det som utgör varat, medan varat alltid är 

något varandes vara, fordras för friläggningen av varat först att det varande självt på rätt sätt görs 

åtkomligt. Likaså måste det varande visa sig i den tillträdesart som genuint tillhör detsamma.
52

 

Detta blir centralt för Varat och tidens upplägg, medan frågan om en sådan tillträdesart inte 

är meningsfull för Husserl: för honom ges varje tänkbart varande i sista hand som 

framträdelse för det intentionala medvetandet, och det enda som för den fenomenologiska 

blicken måste ges på rätt sätt är den transcendentala subjektiviteten, vars givenhetssätt är 

som föremål för reflektionen. För att omformulera det i Heideggers terminologi: för Husserl 

förutsätter inte en ontologisk undersökning – i den mån Husserl kan sägas röra sig på en 

ontologisk nivå – att en adekvat ontisk tillgång till dess föremål har säkrats. 

Det ligger nära till hands att se Heideggers ontologiska omtolkning av fenomenologin som 

ett avgörande brott med Husserl. Som vi kommer att se är detta i viss utsträckning riktigt, 

men det är inte så enkelt som att ontologin hos Heidegger får överhanden över 

fenomenologin; ontologin är, som vi sett, blott möjlig som fenomenologi. Heidegger förblir 

fenomenolog i så måtto som han rör sig inom ramen för vad man kan kalla en 

korrelationsteori, nämligen uppfattningen att vad något är i slutändan avgörs av hur det 

framträder. Att fråga efter ett varandes vara innebär därmed att fråga efter dess 

                                                           
49

 Ibid., s. 34. 
50

 Ibid., s. 35. 
51

 Ibid. 
52

 Ibid., s. 37, övers. mod. 
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givenhetssätt. Men samtidigt som det här finns en kontinuitet mellan Husserl och Heidegger 

är det på denna grund som Heidegger kan formulera sin kritik av Husserl, som ligger bakom 

att det i Varat och tiden inte förekommer någon epoché eller fenomenologisk reduktion i 

Husserls mening. 

3.2 Heideggers Husserlkritik 

Att Heidegger i Varat och tiden trots den uttalat fenomenologiska metoden inte gör bruk av 

någon epoché kommenteras i det verket inte av honom själv. En inblick i de överväganden 

och den kritik som ligger bakom denna omständighet finns däremot i andra texter från 

samma tidsperiod, inte minst i Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, den 

föreläsningsserie som Heidegger håller sommaren 1925. Här diskuterar Heidegger 

uttryckligen såväl intentionalitetsbegreppet som den fenomenologiska reduktionen och 

utvecklar en kritik av fenomenologin såsom Husserl förstår den. 

3.2.1 Den naturliga inställningen 

Som vi har sett menar Husserl att den naturliga inställningen kännetecknas av ett sättande 

av världens vara. Till grund för all vår vardagliga verksamhet och all vår vetenskap ligger tron 

på världens existens som den naturliga inställningens generaltes, som visserligen inte måste 

ha formen av en medveten och uttrycklig övertygelse, men likväl är en tro som kan 

formuleras som en explicit utsaga om ett sakförhållande.  

För Heidegger träffar denna beskrivning inte vårt alldagliga liv som det är mest, utan är en 

konstruktion som saknar grund i sakerna själva enligt vilken människans förhållande till sin 

omvärld tolkas som primärt teoretiskt.53 Om människans ”naturliga” förhållande till världen 

inte i första hand är ett ointresserat betraktande eller ett teoretiskt utrönande, menar han, 

utan ett engagerat uppgående i omgivningen och dess bruksting måste Husserls beskrivning 

leda fel. Att det inte finns någon epoché hos i Varat och tiden beror alltså inte på att 

Heidegger skulle hållit ett sättande av yttervärlden som realitet för en godtagbar 

utgångspunkt för en fenomenologisk filosofi, men eftersom Heidegger inte går med på 

                                                           
53

 ”Är kanske denna naturliga inställning” skriver han, ”bara skenbart en sådan? Ett sådant förhållnings- och 
erfarenhetsslag betecknar sig förvisso med rätta som inställning, då det först måste utvinnas ur det naturliga 
förhållningssättet, ur den naturliga erfarenheten, på så sätt att man i någon mån är tvungen att ställa in sig i 
detta betraktelsesätt för att kunna erfara på detta vis.” Heidegger, Prolegomena, s. 156. 
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Husserls beskrivning av den naturliga inställningen behövs ingen operation av epochéns slag 

för att lämna en sådan inställning.54 

3.2.2 Bestämningarna av den transcendentala subjektiviteten 

I Prolegomena urskiljer Heidegger fyra olika bestämningar av det rena medvetandet hos 

Husserl: medvetande som 1) immanent vara; 2) absolut vara, i meningen att det är absolut 

givet; 3) absolut givenhet, i meningen att det inte behöver något annat för att existera (nulla 

re indiget ad existendum); 4) rent vara. Heidegger menar dock att Husserl inte med någon av 

dessa bestämningar förmår fånga medvetandets vara, det vill säga nå fram till den 

ontologiska nivå som fenomenologin enligt Heidegger ska röra sig på. 

Med den första bestämningen, medvetandet som immanent vara, förstås en relation mellan 

akter, nämligen att en reflektionsakt ’innesluter’ den upplevelse som är dess föremål: 

”Immanens […] utsägs här med avseende på upplevelserna i så måtto som de är möjliga 

föremål för ett fattande i reflektionen.”55 Därför rör det sig om en bestämning av ett 

”varaförhållande mellan varanden, inte varat som sådant”.56 

Även den andra bestämningen, vara som absolut vara i meningen absolut givenhet, är för 

Heidegger inte en bestämning av medvetandets vara, utan av relationen mellan 

medvetandeakter i reflektionen. En upplevelse är till skillnad från transcendent vara ’absolut 

given’, varvid det ”inte rör sig om ett kännetecknande av den regionala tillhörigheten hos 

det fattade och det fattande, utan om den relation som råder när en upplevelse är föremål 

för en annan”.57 Gemensamt för de två första bestämningarna är alltså att de inte 

tematiserar medvetandet såsom det är i sig självt, utan ”såvitt det är ett möjligt föremål för 

reflektionen”.58 

Med den tredje bestämningen, vara som absolut givenhet i meningen att det inte behöver 

något annat för att existera, anknyter Husserl till Descartes substansdefinition: nulla re 

indiget ad existendum. Medvetandets existens förstås som absolut till skillnad från allt reellt, 

transcendent vara som är relativt i så måtto att det i sitt vara pekar tillbaka på det 
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transcendentala medvetandet. Vid denna bestämning av medvetandet införs så 

distinktionen mellan konstituerat (relativt) vara och konstituerande (absolut) vara, och med 

den ”subjektivitetens prioritet över varje objektivitet”.59 Heidegger menar att inte heller en 

sådan bestämning fattar medvetandet i dess vara, utan ”fattar medvetanderegionen i 

konstitutionsordningen och i denna ordning tillskriver den en formell tidigare-varo i 

förhållande till allt objektivt”.60 Och här, menar han, finner vi ”den punkt där idealismen och 

den idealistiska frågeställningen, närmare bestämt idealismen i nykantianismens mening, 

bryter in i fenomenologin”.61 

Den fjärde bestämningen slutligen, medvetande som rent vara, är i Heideggers ögon ”än 

mindre än de tre tidigare en varabestämning av det intentionala, dvs. av det varande som 

präglas av intentionalitetens struktur”, eftersom det rör sig om medvetandet ”såvitt det som 

denna region inte längre betraktas i sin konkreta individuation [Vereinzelung] och koppling 

till en levande varelse. Det är inte medvetande såvida det är hic et nunc realt, mitt eget, utan 

rent utifrån sitt väsensbestånd.”62 På framför allt denna punkt riktar Heidegger in sig på 

reduktionerna – den transcendental-fenomenologiska och den eidetiska – som i hans ögon 

spärrar vägen för en ontologisk förståelse. Med dessa ”lyfts [medvetandets] vad-innehåll 

(Wasgehalt) ut, utan att det frågas efter akternas vara i meningen deras existens”.63 Denna 

fråga förblir genom reduktionerna inte bara oställd, ”utan går i själva verket förlorad genom 

dem”.64 Om det däremot skulle finnas ett varande ”vars vad består i att vara och inget annat 

än att vara”, skriver Heidegger, ”då vore den ideativa betraktelsen i förhållande till ett 

sådant varande det mest fundamentala missförståndet”.65 

Heidegger accepterar inte Husserls tudelning av jaget i ett transcendentalt, konstituerande 

ego och ett reellt, konstituerat jag; en sådan distinktion gör det omöjligt att fråga efter det 

intentionala varandets varaart, som alltid är den hela, konkreta, individuella människans. För 

Heidegger måste det i stället handla om att gå tillbaka till det naturliga liv som reduktionerna 

tar sin utgångspunkt i, för att vinna det ”ursprungliga varaförhållandet till det varande som 
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är intentionalt”, som står att finna i ”den teoretiskt ännu omodifierade erfarenheten”.66 Här, 

menar han, ”måste det intentionalas mening åtminstone vara erfaren, om än inte 

uttryckligen avtecknad”.67  

Vad har då dessa fyra bestämningar gemensamt? Heidegger menar att de inte har vunnits 

med avseende på det intentionala i dess vara, utan såsom ”fattat, givet, konstituerande och 

ideerande fattat som väsen”,68 i syfte att ”utarbeta upplevelsesfären som en region för 

absolut vetenskaplig betraktelse”.69 Husserl vägleds alltså av idén om en absolut vetenskap 

som inte är hans egen produkt, ”utan den idé som sysselsätter den moderna filosofin sedan 

Descartes”.70 Därmed är bestämningarna, menar Heidegger, inte resultatet av ett 

fenomenologiskt skådande, utan av ett okritiskt hemfallande till den filosofiska traditionen. 

3.3 Bestämningen av i-världen-varon 

Heideggers invändningar mot Husserls riktar alltså in sig på Husserls beskrivning av den 

naturliga inställningen, bestämningen av det rena medvetandet samt underlåtenheten att 

fråga efter det intentionala medvetandets vara. Även om kritiken av Husserl på dessa 

punkter till största delen förblir implicit i Varat och tiden är verket en god källa när det 

kommer till de positiva analyser som motsvarar dessa områden. Heidegger presenterar där 

analyser av tillvarons ’naturliga’ förhållande till sin omvärld och av tillvarons självförståelse i 

syfte att bestämma dess vara. 

3.3.1 Värld, don och naturlig inställning 

Som vi har sett kritiserar Heidegger Husserls uppfattning om att ett sättande av världens 

existens ligger till grund för vårt alldagliga förhållande till vår omvärld och det inomvärldsligt 

varande – i Heideggers ögon missförstår han detta förhållande som i första hand teoretiskt. 

Det är utifrån denna uppfattning som Husserl kan se de ’värdepredikat’ som tillkommer ting, 

till exempel brukbarhet, som något i ontologiskt hänseende senare än deras rent fysiska 

egenskaper såsom de visar sig i varseblivningen.71 Heidegger invänder mot uppfattningen att 
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värdeskikten skulle vara något ’senare’ i konstitutionsordningen som vore funderat i det rent 

fysiska, och gör detta utifrån en analys av vårt vardagliga sätt att förhålla oss till 

omgivningen. Detta är i första hand en förstående interaktion, i vilken vi går upp i våra olika 

bestyr. Det inomvärldsligt varande vi stöter på finns då i första hand inte där som neutrala 

naturting utan att angå oss, som först på en högre konstitutionsnivå förses med 

värdepredikat, utan är främst don (Zeug) som träder oss till mötes som användbara på det 

ena eller andra sättet, för ett eller annat ändamål.72 Att förstående betrakta en penna, till 

exempel, är att se den som ett skrivdon, något att skriva med. Som sådant framträder det 

heller aldrig isolerat, utan hänvisar i sitt vara till ett sammanhang av andra don som det hör 

samman med.73  

Detta innebär att ett ting primärt inte framträder som rätt och slätt förhanden, utan i termer 

av de möjligheter som det öppnar upp för oss. Heidegger betonar att detta – ontologiskt sett 

– inte är ett subjektivt färgat uppfattande av ett ting som på förhand existerar som ett 

förhandenvarande naturting; donets framträdelsesätt utgör det inomvärldsligt varandes 

själva vara, som Heidegger benämner tillhandshet.74 Men hur förhåller sig då Heidegger till 

det faktum att ett och samma ting både kan framträda som ett brukbart don och som ett 

rätt och slätt förhandenvarande ting för en teoretisk blick utan att föremålets identitet går 

förlorad? Frågan är inte minst viktig eftersom det som för Husserl berättigar talet om flera 

skikt i tingets konstitution är omständigheten ”att de översta skikten hos det totala 

fenomenet kan bortfalla, utan att det övriga upphör att vara en konkret fullständig 

upplevelse”.75 Svaret på frågan pekar i själva verket ut en grundläggande skillnad i de båda 

tänkarnas fenomenologiska metoder. Heidegger tillskriver tillhandsheten en ontologisk 

prioritet eftersom det endast är på grundval av ett ursprungligt, förteoretiskt framträdande 

som don som tinget överhuvudtaget kan göras till föremål för en teoretisk blick. Den blick för 

vilken tinget framträder som ett naturting som är rätt och slätt förhanden pekar alltså 

tillbaka mot ett ursprungligare förhållande till omvärlden och är därmed ett härlett 

förhållningssätt; korrelativt pekar därmed vara som förhandenhet tillbaka mot ett 

ursprungligt framträdande som tillhandshet.  
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3.3.2 Tillvarons självförståelse 

Som vi har sett riktar sig emellertid Heideggers kritik inte bara mot förståelsen av den 

naturliga inställningen och det inomvärldsligt varande som reduktionen sätter inom 

parentes, utan även mot förståelsen av det transcendentala medvetande som den ska leda 

till. Inte heller det egna jaget är, menar Heidegger, primärt givet som ett positivt varande för 

en reflekterande blick; liksom för det inomvärdsligt varande är detta teoretiska 

förhållningssätt ett härlett sådant med sina rötter i en mer ursprunglig inställning och en mer 

ursprunglig givenhet. 

För att fånga tillvarons väsen kan vi inte, menar Heidegger, peka på en uppsättning befintliga 

egenskaper hos den:  

De karaktärsdrag hos detta varande vilka kan redovisas är således inte några förhandenvarande 

’egenskaper’ tillhöriga ett varande som är för handen och ’ser ut’ så eller så, utan ständigt och enbart de 

sätt att vara som är möjliga för detta varande.
76

 

Att vara innebär för tillvaron att förhålla sig till det egna varat ”såsom till sin innerligast egna 

möjlighet”.77 Detta innebär att dess primära förhållande till sig självt inte ligger i ett 

reflekterande betraktande, utan i att stå inför sitt vara som en uppgift, en existens som 

måste gestaltas på det ena eller andra sättet.  

På båda dessa kritikpunkter spelar alltså möjligheten en helt central roll: donet träder 

tillvaron till mötes i termer av möjligheter, och tillvaron står inte först och främst inför sig 

själv som ett objekt för självbetraktelse, utan som varamöjligheter att förverkliga. I själva 

verket är den springande punkten i Heideggers kritik av den klassiska ontologins 

jämställande av vara med förhandenvaro att den filosofiska traditionen, och med den även 

Husserl, misskänt möjlighetens betydelse för framträdelsen av det verkligt varande. 

Verklighet framträder, menar Heidegger, ursprungligen i termer av möjligheter för en 

tillvaro, vars vara i sin tur består i att förhålla sig till detta vara som en möjlighet.  

3.4 Fenomenet ångest och möjligheten till ontologisk förståelse 

En fråga som emellertid inställer sig är vilka metodologiska implikationer Heideggers 

ståndpunkt har. Heidegger menar att den väg som för Husserl är den enda möjliga – 

nämligen att i reflektionen utlägga de intentionala strukturer genom vilka allt transcendent 
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vara konstitueras – inte är framkomlig, eftersom den ”immanenta varseblivningen av 

upplevelser saknar en ontologiskt adekvat ledtråd”.78 Hur är då en fenomenologisk 

fundamentalontologi möjlig? Som vi sett i stycket om fenomenbegreppet menar Heidegger 

att ett korrekt fattande av det varandes vara förutsätter att detta varande i fråga ges på ett 

ursprungligt sett. Till denna problematik återkommer han i § 39 som ägnas ”Frågan efter 

tillvarostrukturkomplexets ursprungliga enhet”.79 

Den fråga som ställs där är i vilken mån tillvaron som i-världen-varo verkligen utgör en 

enhet, och hur en sådan enhet kan ges: ”Finns det någon väg att, utifrån den existentiala 

analytikens nuvarande ansats, fenomenellt nå fram till detta vara?”80 Den vardagliga 

erfarenheten som ”ontiskt och ontologiskt förblir riktad mot det inomvärldsligt varande 

förmår inte på ett ursprungligt sätt ontiskt ge (vorgeben) tillvaron för den ontologiska 

analysen. Likaså saknar den immanenta varseblivningen av upplevelser en ontologiskt 

adekvat ledtråd”.81 Finns det då, frågar Heidegger, något ”ontiskt-ontologiskt tillträde till 

tillvaron själv som denna ut ifrån sig själv kräver som det enda adekvata”?82 

Heidegger presenterar här befintligheten ångest som något som kan ge ”det fenomenella 

underlaget för ett explicit fattande av tillvarons ursprungliga varahelhet”.83 Ångesten ska 

överta en ”principiell metodisk funktion” i den existentiala analytiken genom att ontiskt 

ställa tillvaron inför sig själv i egenskap av i-världen-varo som helhet och på ett ursprungligt 

sätt, för att fenomenologin – förstådd som ontologi – ska kunna bestämma dess vara.84  

Heidegger beskriver hur ångesten kännetecknas av en märklig föremålslöshet. Den är inte 

riktad mot något enskilt inomvärldsligt varande, snarare utmärks den av att allt 

inomvärldsligt sjunker samman i betydelselöshet.85 Detta ställer tillvaron inför ett intet, men 

Heidegger understryker att det inte är ett ”totalt intet”, då ”[t]illhandshetens intet har sin 

grund i det allra ursprungligaste ’något’, nämligen i världen”.86 I den mån ångesten innebär 

ett negerande av allt inomvärldsligt gör den det alltså inte för att störta tillvaron in i en 
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absolut intighet, utan upplåter i stället världen såsom värld.87 Därmed tillhandahåller 

fenomenet ångest även en fenomenell grund för Heideggers distinktion mellan ’värld’ i 

meningen totaliteten av allt inomvärldsligt varande och värld som ontologiskt begrepp, och 

gör det möjligt att lämna den ontiskt tillvända inställning som kännetecknar den vardagliga, 

förfallande tillvaron. Detta innebär inte nödvändigtvis att ”världens världslighet skulle 

begreppsligt fattas i ångesten”, men väl att den utgör det slags förontologiska erfarenhet 

som möjliggör en sådan begreppslig ontologisk förståelse.88 

Den obestämdhet som präglar ångestens ’inför vad’ gäller även dess ’för vars räkning’ 

(worum), som inte är någon viss varaart eller möjlighet, utan ”[d]et för vars räkning ångesten 

ängslas är i-världen-varon själv”.89 I och med att allt inomvärldsligt varande sjunker tillbaka i 

betydelselöshet fråntas tillvaron ”möjligheten att i förfallandet förstå sig själv ut ifrån 

’världen’ och den offentliga utlagdheten” för att i stället kasta tillvaron tillbaka mot dess 

möjlighet att vara egentlig.90 Häri ligger, som J-F. Courtine observerar, en likhet med 

Husserls epoché på så vis att ångesten ”sätter ’världen’ (observera anföringstecknen) i 

parentes, i meningen totaliteten av allt inomvärldsligt varande”.91 

Ångesten fyller därmed en dubbel funktion: den ställer inte bara tillvaron inför i-världen-

varon som en enhetlig varastruktur, utan fråntar även tillvaron möjligheten att förfalla till 

världen och till ’mannet’. Denna aspekt är central, då Heidegger menar att varje befintlighet i 

någon mening upplåter den i-världen-varon som helhet, men att man här kan tala om ett 

”särskilt kvalificerat upplåtande, eftersom ångesten ju individualiserar (vereinzelt) 

tillvaron”.92 I själva verket har ångesten och förfallandet en nära koppling. Det förfallande till 

världen och till mannet som präglar tillvarons vardagliga existens beskriver Heidegger som 

”tillvarons flykt inför sig själv”,93 men detta tycks ju förutsätta att tillvaron ursprungligen 

måste ha visat sig för sig själv. I själva verket ligger tillvarons självupplåtenhet i ångesten till 

grund för förfallandet, varför Heidegger kan tala om ångest som en grundbefintlighet.94 
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Sammanfattningsvis: ångesten förmår upplåta tillvaron på ett ursprungligt sätt så att den 

kan bli föremål för en ontologisk analys. Den uppenbarar i-världen-varon som enhetlig 

struktur genom att bringa tillvaron inför världen som värld och inför sig själv som möjligvaro. 

Ångestens föremålslöshet är därvid inte en brist, utan det som uppenbarar i-världen-varons 

formella struktur och möjliggör en övergång från tillvarons uppgående i världen till en 

(för)ontologisk förståelse i vilken fenomenologin i egenskap av ontologi kan ta sin 

utgångspunkt. Ångesten förmår ge den ”ontologiska ledtråd” som en immanent 

varseblivning inte kan tillhandahålla – och därför möjliggöra det språng från en ontisk 

inställning till en ontologisk förståelse som, enligt Heidegger, inte är möjlig inom ramen för 

Husserls fenomenologi. 

3.5 Omsorg och upplåtenhet 

Vilken är då den enhet som uppenbaras i ångesten? Tillvarons ursprungliga självgivenhet är, 

som vi har sett, såsom möjlighet – därigenom att tillvaron har att välja och gestalta sitt liv på 

det ena eller andra sättet – men är därmed också alltid upplåten i och utifrån den faktiska 

värld som erbjuder dessa möjligheter. Tillvaron är i egenskap av kunna-vara ”alltid redan […] 

i förväg framför sig själv”.95 Men eftersom de möjligheter varmed tillvaron förstår sig själv 

och sin omvärld alltid är faktiska, partikulära sådana, innebär detta att tillvaron med 

nödvändighet ”alltid redan är kastad in i en värld”, varför Heidegger kan definiera tillvarons 

vara som ”i-förväg-framför-sig-redan-varo-i-(världen) såsom vara-hos (det inomvärldsligt 

påträffade varande)”.96  

Det bör nu bli tydligare på vilket sätt i-världen-varon tänkt som en enhet utgör en kritik av 

hur Husserl uppfattar den transcendentala subjektiviteten. Det är inte så enkelt som att 

tillvaron hos Heidegger skulle ha ett olösbart band till världen, medan Husserl skulle antas 

analysera subjektiviteten som löskopplat från denna värld – snarast är det från Husserls 

perspektiv först genom reduktionen som vi verkligen kan tematisera denna relation. I stället 

syftar Heidegger till att med i-världen-varon nå fram till den urgivenhet som ligger till grund 

för varje teoretiskt sättande. Därmed rör sig Heidegger i viss mening på ett annat plan än 

Husserl, i det att han i Varat och tiden försöker frilägga de yttersta villkoren för givenhet, för 
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hur något överhuvudtaget kan framträda.97 För Husserl utgör medvetandets givenhet inför 

sig självt fenomenologins självklara utgångspunkt, medan denna givenhet för Heidegger är i 

lika stort behov av förklaring som tingens. Den traditionella filosofins lumen naturale, 

förnuftets naturliga ljus, förstår Heidegger som inget annat än ”detta varandes [tillvarons] 

existential-ontologiska struktur, att vara på ett sådant sätt att det är sitt ’där’ (Da). Att det är 

’upplyst’ innebär att det i sig självt i egenskap av i-världen-varo är lyst (gelichtet), inte genom 

ett annat varande, utan på så vis att det självt är ljusningen (Lichtung).”98  

Tillvaron hänvisar alltså i själva sitt vara till en värld som är lika ursprunglig som den själv. De 

intentionala medvetandestrukturer som kan göras till föremål för en teoretisk vetenskap 

utgör inte såsom konstituerande en yttersta meningshorisont för varje vetenskap och 

ontologi, utan är produkten av en teoretisk, objektiverande inställning som förutsätter den 

ursprungliga, icke-teoretiska upplåtenheten av tillvaro och värld som inställningen 

väsensmässigt är rotad i, men vars vara den förblir blind inför. 

I-världen-varon präglas alltså av tillvarons engagerade förhållande till både sig själv och sin 

omvärld, varför Heidegger väljer att benämna dess vara ”omsorg” (Sorge). Det är omsorgen 

som konstituerar den ursprungliga upplåtenhet inom vilken något överhuvudtaget kan 

framträda, om det så må vara yttervärldens ting eller tillvaron själv – och därmed även 

intentionala upplevelser såsom föremål för en reflekterande inre varseblivning. Samtidigt 

måste denna omsorg förstås tidsligt, vilket antyds av de konstitutiva leden i förväg och 

redan. Varat och tidens andra del upptas till stor del av analyser av denna tidslighet. Detta 

spelrum för givenhet99 visar sig, menar Heidegger, bara vara möjligt genom de tidslighetens 

’extaser’ som ligger till grund för omsorgen och som inte får identifieras med vår vardagliga 

föreställning om förflutet, nutid och framtid. Liksom verklighet inte kan framträda annat än 

mot en horisont av varamöjligheter för en tillvaro präglad av fakticitet, kan inte heller något i 

nuet närvarande framträda annat än mot en horisont av frånvaro. Samtidigt är denna 
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ursprungliga tidslighet en ändlig sådan, då tillvarons möjligheter alltid ytterst är begränsade 

av den yttersta, oundkomliga varamöjlighet som den egna döden är.100 

4 Avslutning 

Hur ska då skillnaderna mellan Husserl och Heidegger förstås? De har visserligen att göra 

med förhållandet mellan fenomenologi och ontologi, men inte i meningen att det senare 

entydigt skulle ta överhanden hos Heidegger: även för Heidegger är det först i och med 

fenomenologin som ontologin fått en säker metod, eftersom vad något är i sista hand avgörs 

av dess givenhetssätt. Denna givenhet förstås däremot annorlunda av Heidegger, som 

kritiserar Husserl för att ge de teoretiska förhållningssätten en privilegierad ställning. Dessa 

förhållningssätt är för Heidegger rotade i en mer ursprunglig givenhet som därmed har en 

ontologisk prioritet. På så sätt kan Heideggers kritik av Husserl sägas vila på en 

fenomenologisk grund, då den just riktar in sig på de framträdelsesätt som i sista hand 

konstituerar ett föremåls vara. 

Samtidigt sker en avgörande förskjutning hos Heidegger. Om vi håller fast vid att Heideggers 

projekt i Varat och tiden är att genom en analys av i-världen-varon frilägga villkoren för att 

något överhuvudtaget ska kunna framträda, där detta ’något’ innefattar såväl yttervärldens 

ting som de ’inre’ sinnesupplevelser och medvetandeakter som görs till föremål i 

reflektionen, framgår på vilket sätt som Heidegger kan göra anspråk på att nå en mer radikal 

nivå än Husserl. I Heideggers ögon förutsätter Husserl givenheten utan att göra den till ett 

problem, och förmår inte se att givenheten för en teoretisk, objektiverande, reflekterande 

blick bara är möjlig på grundval av en förteoretisk, ursprunglig givenhet. 

Hur bör då Heideggers kritik värderas? För att ge en fullständig bild skulle en grundlig analys 

av Husserls och Heideggers respektive förståelse av tidsligheten fordras, vilken faller utom 

ramen för detta arbete. Det bör dock framgå att Heidegger genom att inte ta medvetandets 

givenhet till utgångspunkt för fenomenologin, utan i stället försöka undersöka hur givenhet 
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överhuvudtaget är möjlig, både kan sägas radikalisera den fenomenologiska ansatsen, 

samtidigt som han utvecklar den i en annan riktning än Husserls statiska fenomenologi. 

Därmed inte sagt att Heidegger i Varat och tiden skulle ha presenterat en fenomenologisk 

filosofi som i det stora hela skulle vara överlägsen Husserls; verket är inte fritt från aporier 

och svårigheter. Man kan till exempel fråga sig om förhållandet mellan tillhandshet och 

förhandenhet är så entydigt som Heidegger menar, eller åtminstone om han i Varat och 

tiden verkligen lyckas redogöra för hur det ena ligger till grund för det andra och hur 

modifikationen av inställningen ska förstås ontologiskt. Vidare får det förbli en öppen fråga 

huruvida analysen av den ursprungliga tidsligheten, och kanske i ännu högre grad dennas 

ändlighet, låter sig genomföra på ett övertygande sätt. En vink om skillnaderna de två 

filosoferna emellan på denna punkt, som samtidigt vittnar om en skillnad i filosofiskt 

temperament, ges av den randanteckning som Husserl gör i sitt exemplar av Varat och tiden 

på sida 425. På denna sida anför Heidegger som argument för tidens ursprungliga ändlighet 

en retorisk fråga: ”Varför säger vi ’tiden förgår’, och inte lika eftertryckligt: ’tiden uppstår’?” 

– varpå Husserl anmärker: ”Wir sagen, die Zeit kommt.”101 
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