
 

Husserl, Heidegger och 
intersubjektivitet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Av: Jakob Ohlsson 
 

 
Handledare: Marcia Sá Cavalcante Schuback 

Södertörns högskola | Institutionen för Kultur och lärande 

Kandidatuppsats 15 HP  

Filosofi | Höstterminen 2018 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Abstract 

 
The discussion about Husserl's intersubjectivity theory is well established, the 

discussion about the same from Heidegger is not as extensive. Above all, there is little 

discussion about Heidegger as a critic of Husserl's intersubjectivity theory. Thus, the present 

paper describes Husserl's and Heidegger’s intersubjectivity theories in order to be able to 

account for Heidegger's criticism of Husserl's theory. 

 The paper shows that Husserl bases his theory on empathy, while Heidegger bases it on 

the care of the equipment world, the They, everyday existence and the public. Heidegger 

criticizes Husserl for assuming the subject with an inner authentic core on which social and 

cultural life is incorporated. According to Heidegger, the most primary condition for humans 

is that we live in a shared world with other people. 
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Inledning och bakgrund 

 

I den moderna epistemologihistorien har det länge funnits en spänning i förhållandet 

mellan subjekt och objekt. Problematiken har i stora drag kretsat kring hur ett subjekt kan få 

kunskap om ett objekt. I och med Descartes berömda tvivel föddes den moderna 

epistemologin och möjliggjorde till stor del västerlandets steg in i moderniteten med 

utgångspunkt i Descartes likställande av subjektet som det som tänker sig själv. Descartes 

tvivel fastlade som ett oåterkalleligt bevis att det tänkande subjektet som tänker sig själv utgör 

den yttersta grunden till all föreställning om världen. Utifrån den bemärkelsen är det ett 

apodiktiskt subjekt.  

Att definiera subjektet som apodiktiskt givet leder oundvikligen till att associera 

subjektet till någonting solipsistiskt, det vill säga inneslutet i sig själv men med tillägget varur 

man kan få kunskap om omvärlden. Descartes tvivel och sitt apodiktiska bevis på subjektets 

existens är och förblir en grundsten för den moderna epistemologin, då det har definierat 

subjektet som en given utgångspunkt varifrån vidare frågor kan problematiseras. Däremot är 

ett apodiktiskt solipsistiskt givet subjekt inte tillfredställande vare sig för Descartes eller 

efterkommande filosofer. Descartes använde sig av Gud för att bevisa yttervärldens existens, 

vilket inte kan anses vara ett tillfredställande svar för den moderna epistemologin.   

Mot bakgrund av detta är det i sin tur lätt att förstå varför filosofer efter Descartes 

ägnade stor möda åt att konstituera den objektiva världen med samma apodiktiska givenhet 

som subjektet. Det Descartes fastlade som en apodiktisk grund var subjektet såsom det som 

tänker sig själv. Innebörden av detta blev att subjektet som tänker sig själv samtidigt gör sig 

själv till ett objekt inför sig själv och i egenskap av denna idé kunde Descartes försöka tänka 

det som subjektet själv inte är, det vill säga alla andra objekt. Detta leder i sin tur vidare till 

den andre såsom ett annat tänkande subjekt, det vill säga ett subjekt som tänker sig själv som 

tänkande. Denna komplikation kunde den moderna filosofin lägga till och därmed tänka 

vidare kring. Moderniteten har lagt till detta avstånd, vilket kan beskrivas som en spegling där 

subjektet som tänker sig själv samtidigt förstår sig som ett objekt och däri redan tänker på den 

andre som ett annat tänkande subjekt.  

Framförallt den fenomenologiska traditionen inom filosofin ägnade denna problematik 

stor möda. Eftersom att det fenomenologiska betraktelsesättet i stort går ut på att förstå hur ett 

subjekt kan få kunskap om ett objekt. Att förstå hur ett subjekt får kunskap om ett objekt 

innefattar även implicit frågan om hur ett apodiktiskt givet solipsistiskt subjekt kan få tillgång 
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till en intersubjektivt delad värld, där den andre både är objekt och medmänniska (subjekt). 

Därutöver kan flera subjekt intersubjektivt styrka objektets givenhet som universellt.  

Den första att formulera fenomenologins essentiella betraktelsesätt var Edmund Husserl, 

som även formulerade den ovanstående problematiken kring subjekt, objekt och 

intersubjektivitet. Husserls filosofi hade stor genomslagskraft redan under hans verksamma år 

och han fick därmed flertalet lärjungar. Den mest framstående och ihågkomna av dessa var 

förmodligen Martin Heidegger, som idag kanske är den mest bekanta av dem två och även en 

av 1900-talets främsta filosofer. 

Heideggers ingång till filosofin var, tack vare sin läromästare, det fenomenologiska 

betraktelsesättet. Tvärtemot Husserl använde Heidegger fenomenologin på ett annat sätt. I en 

bred mening så vända Heidegger inte endast på Husserls filosofi utan även på hela 

västerlandets filosofihistoria. Detta ligger till grund för hans originalitet och att han kom att 

bli en av 1900-talets främsta filosofer. Det går att skriva oändligt många texter om Heidegger 

och hans förmodade inverkan på filosofihistorien och det går att skriva lika många till om 

Husserls inverkan men det är inte vad uppsatsen ämnar göra.  

Istället ämnar den föreliggande uppsatsen undersöka förhållandet mellan subjekt och 

objekt, närmare bestämt förhållandet mellan subjekt och subjekt även kallat intersubjektivitet. 

Upprinnelsen till uppsatsen återfinns på sida 146–147 i Jim Jakobssons utmärkta svenska 

översättningen av Vara och Tid. Där läser uppsatsen in en implicit kritik Heidegger gör av 

Husserls förståelse och konstituerande av intersubjektiviteten, eller som Heidegger 

tematiserar den, medtillvaron. Kritiken går i korthet ut på att Husserls konstituerande av den 

andre, i Heideggers mening, vilar på ett bräckligt underlag. Heidegger beskriver förståelsen av 

den andre som en dubblering av självet genom inlevelse. Problemformuleringen för uppsatsen 

är således att visa på Heideggers kritik av Husserls förståelse av den andre. Heidegger skriver 

inte uttryckligen att han kritiserar Husserl i och med detta uttalande, utan det är någonting 

som uppsatsen läser in i kritiken och därmed på ett övertygande sätt behöver argumentera för. 

För att förstå Heideggers implicita kritik är det avgörande att förstå de största skiljelinjerna i 

de bådas förståelse av intersubjektivitet, för att slutligen förstå deras olika förhållningsätt till 

förståelsen av den andre. Därmed kommer uppsatsens första del att beskriva Husserls 

intersubjektivitet för att i den andra delen redogöra för detsamma hos Heidegger. I den tredje 

och sista delen kommer uppsatsen utifrån dem två tidigare delarna att argumentera för hur 

Heideggers kritik av intersubjektivitet är en implicit kritik av Husserl.  
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Frågeställning 

 

• Hur kritiserar Heidegger Husserls förståelse av den andre/intersubjektiviteten 

eller med Heideggers terminolog hur ska medtillvaron förstås? 

 

 

Medan det finns en stor diskussion och forskning kring Husserls intersubjektivitetsteori 

finns det mindre om Heideggers och om han som ”kritiker av” Husserls intersubjektivitets 

teori. Därtill anser uppsatsen att frågan om intersubjektivitet är en viktig fråga att framhäva i 

dagens turbulenta politiska läge med en tydlig högerpopulistisk trend i många av världens 

demokratier. Fundamentala frågor som rör det mellanmänskliga förhållandet har återigen 

blivit aktuella i vår samtida. Framförallt i Heideggers intersubjektivitetsteori går det att läsa in 

ett normativt etiskt anspråk, vilket en artikel ur sekundärlitteraturen gör. Utifrån Heideggers 

intersubjektivitetsteori vill uppsatsen öppna för vidare forskning utifrån den grund Heidegger 

utvecklade.  

 

 

Tidigare forskning och disposition 
 

Eftersom att Heideggers kritik bygger på Husserls redogörelser av intersubjektivitet 

kommer den första delen av uppsatsen att redogöra för Husserls konstituerande av den andre 

och intersubjektivitet. Den primära litteraturen i den första delen grundar sig på Husserls 

Cartesianska meditationer där han systematiskt ägnar stor del till att tematisera konstitutionen 

av den andre och intersubjektiviteten. Eftersom att den femte meditationen följer på de 

tidigare kommer dessa även att behöva redogöras för i korthet. Vidare så innefattar den första 

delen sekundärlitteratur som ämnar belysa Husserls projekt utifrån ett bredare perspektiv, då 

hans livsverk var att grunda en ny filosofi.  

Sekundärlitteraturen består av Paul Gyllenhammers artikel ”Three Dimensions of 

Objectivity in Husserl’s Account of Passive Synthesis”. Gyllenhammer instiftar tre olika 

dimensioner av Husserls objektivitet, som uppsatsen kommer titta närmare på för att kunna 

förstå vilken nivå av objektivitet han menar behandlas i Cartesianskas meditationer. Även 

Chauncey Downes artikel ”Husserl and the Coherence of the Other Minds Problem” kommer 

att användas för att förstå hur Husserl använder sig av det transcendentala egot som 
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återkommande används i texten men även dess förhållande till Husserls epistemologiska 

redogörelse.  

Därtill kommer Dan Zahavis bok Husserl’s Phenomenology att användas som ett stöd i 

förståelsen av Husserls inte alltid helt lättsmälta fenomenologi. Då Cartesianska meditationer 

endast är en del i Husserls fenomenologi är det av betydelse att förstå dess omfattning och 

begränsningar, vilket kommer framförallt de två förstnämnda avhandlingarna gör.  

Heideggers utläggning av den andre och medtillvaron hämtas ifrån hans magnum opus 

Vara och Tid och framförallt § 25–27 där Heidegger beskriver medtillvaron och mannet samt 

§ 35–38 där han beskriver pratet, nyfikenheten, tvetydigheten samt förfallandet och 

kastadheten. Den implicita kritiken som kort beskrevs ovan återfinns i § 26 – de andras 

medtillvaro och den vardagliga medvaron.  

För att komplettera läsningen och förståelsen av intersubjektivitet hos Heidegger 

kommer uppsatsen använda sig av artiklarna, Dan Zahavi Beyond Empathy – 

Phenomenological Approaches to Intersubjectivity samt Fred R. Dallmayr Heidegger on 

Intersubjectivity. Dessa artiklar används för att fördjupa förståelsen av Heideggers 

konstituerande av intersubjektivitet samt kontextualisera det mot Heideggers allomfattande 

filosofi. 

 

Efter att ha redogjort för inledningen av uppsatsen samt gett övergripande bakgrund till 

ämnet är det nu avgörande att beskriva hur Husserl konstituerar den andre för att senare kunna 

beskriva Heideggers implicita kritik. Nedan följer en inledande beskrivning av grundläggande 

begrepp hos Husserl för att kontextualisera den senare redogörelsen av Husserl. 
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Redogörelse för grundläggande begrepp - Husserl 

 

 

En första ingång till Husserls fenomenologi utgörs av ”ett sättande inom parantes”, som 

han benämner den fenomenologiska reduktionen, även kallad epoché. Zahavi poängterar att 

det är viktigt att göra en distinktion mellan den fenomenologiska reduktionen och epochén. 

Epochén beskriver Zahavi som ett abrupt brott mot den naiva synen på metafysiken men även 

världen och kan gälla som en ingång till det fenomenologiska betraktelsesättet. Reduktionen i 

kontrast till epochén, menar Zahavi, är det som tematiserar korrelationen mellan subjektivitet 

och värld.1 Med andra ord kan man beskriva epochén som den första ingången till det 

fenomenologiska betraktelsesättet, medan man i reduktionen tittar på subjektets och världens 

förhållande till varandra. Då förståelsen av den andre och objektiviteten redan förutsätter en 

djupgående fenomenologisk analys av subjektiviteten, kommer subjektiviteten att belysas 

övergripande i den första delen av uppsatsen genom reduktionen till egenhetssfären.  

Husserl menar att man i det vardagliga livet befinner sig i någonting som han beskriver 

som ”vardagslivets naturliga reflektion”2. Detta kan lite förenklat beskrivas som den 

oreflekterade naiva syn man har på sin tillvaro där man lever större delen av livet. Det är 

denna oreflekterade naturliga inställning som Husserl menar att man behöver undersöka, 

vilket han ämnar göra. För att förtydliga bör det tillägas att det är i denna oreflekterad 

naturliga inställning som Husserl menar att naturvetenskaperna har förlorat sig i. Den 

naturliga inställningen menar Husserl förutsätter alltid en tro på världens vara, som är 

oreflekterad och ofilosofisk i den mån den alltid förutsätter världens existens som given.3 Den 

oreflekterade inställningen utgör grunden för naturvetenskapen som anser att det finns en 

objektiv sanning utanför och oberoende människan. Fenomenologin däremot syftar till att 

förstå på vilket sätt ett objekt ges till ett subjekt. För att klargöra kan man använda sig av ett 

exempel från Husserl själv, som menar att man i varseblivningen av ett hus i den naturliga 

inställningen uppfattar den omedelbara varseblivningen av huset medan man i den reflexiva 

reflektionen, som man når genom reduktion, tittar på själva varseblivningen av huset och att 

sin mening överhuvudtaget är riktat mot ett objekt som ett hus. För att förtydliga så fokuserar 

man i den naturliga inställningen i varseblivningen av huset på huset, medan man inom 

                                                           
1 Zahavi, Dan, Husserl’s Phenomenology, (Marston Book Services Ltd, Oxfordshire, 2003) s.46 

2 Husserl, Edmund, Cartesianska meditationer en inledning till fenomenologin, översättning och förord: Daniel 

Birnbaum och Sven-Olov Wallenstein, (Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 1992), § 15, s.50 
3 E Husserl, Cartesianska meditationer, § 8, s. 37 
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fenomenologin fokuserar på själva varseblivningen av huset. Fenomenologin betvivlar således 

inte objektens existens i sig, som är en ofta återkommande missuppfattning, utan riktar istället 

fokuset på att förstå vad som är möjlighetsbetingelserna för att ett subjekt överhuvudtaget ska 

kunna varsebli ett objekt. Med andra ord består den fundamentala skillnaden mellan den 

naturliga inställningen och den fenomenologiska, enligt Husserl, i att den naturliga 

inställningen anser att det finns en objektiv sann värld oberoende människan medan 

fenomenologin anser att världens och subjektets existens är oupplösligt sammanbundna. 

Vidare är reduktionen av den naturliga inställningen till den så kallade fenomenologiska 

inställningen den första reduktionen man stöter på i Cartesianska meditationer. Husserl har 

flera olika reduktioner som leder en djupare in till en apodiktisk evidens, som lite förenklat är 

det Husserl vill grunda sitt nya filosofiska projekt på. Att någonting är apodiktiskt evident 

innebär för Husserl att det är någonting bortom alla tvivel. Husserl sammanfattar det 

apodiktiskt evidenta som följer, ”att det redan i förväg utesluter varje tvivel som tomt”. 4 För 

Husserl finns det redan en filosof som har lyckats hitta denna otvivelaktiga grund och det är 

den filosof som redan har antytts av namnet på Husserls bok, Cartesianska meditationer, med 

andre ord Rene Descartes.5 

Chauncey Downes hävdar att många som sysslar med filosofi i någon mening redan är 

av den uppfattningen att det går att ha en genuint evident uppfattning, om att det är möjligt att 

nå en definitiv kunskap och insikt om att man själv existerar. Downes kallar denna insikt för 

”self-knowledge”.6 Vilket kan sägas vara detsamma som Husserls transcendentala ego som 

träder fram genom reduktionen. Husserl pekar på hur det transcendentala egot framträder: 

”Det transcendentala egot framträdde genom att vi satte hela den objektiva världen inom 

parantes”.7 Återigen kan man förstå att det fenomenologiska betraktelsesättet handlar om att 

skala av redan förutfattade antaganden om den objektiva världen till förmån för att förstå vad 

som döljer sig bakom alla dessa antaganden. I detta fall trädde det transcendentala egot fram 

som uppfattades som det apodiktiskt evidenta. Tvärtemot den apodiktiska evidensen angående 

det transcendentala egots existens, hävdar Downes att det inte alls är lika uppenbart att det går 

att ha evident kunskap om den andres existens. Andra filosofer har gett flera mer eller mindre 

trovärdiga utläggningar om detta och det är bland annat därför som Husserl försöker 

konstituera den andre med samma evidens som många redan har accepterat evidensen av det 

                                                           
4 Ibid. § 6, s.34 
5 Ibid. § 8, s.36 
6 Downes, Chauncey, “Husserl and the Coherence of the Other Minds Problem”, i Philosophy and    

Phenomenological Research Vol 26, No. 2 (1965), s.253.  
7 E Husserl, Cartesianska meditationer, §45, s.107 
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transcendentala egot.8 Det transcendentala egot är just det apodiktiskt evidenta Husserl söker. 

Husserl hävdar med andra ord att det transcendentala egots existens, vilket kan beskrivas som 

en persons medvetande, inte går att tvivla på. Här går det att se tydliga spår av Descartes. Det 

transcendentala egot har en långt mer omfattande betydelse för Husserl än att endast vara 

någonting apodiktiskt evident, men då denna uppsats har avgränsat sig till en redogörelse av 

den femte meditationen är denna redogörelse tillräcklig. 

 

Vilket togs upp ovan är det genom den fenomenologiska reduktionen som man kan nå 

det transcendentala egot vilket är centralt för Husserl och hans projekt. Samtidigt som Husserl 

sammanväver sina meditationer med Descartes i och med det transcendentala egot är det vid 

denna punkt som han i sina meditationer även lämnar honom. Med hjälp av Descartes 

förlorade Husserl världen till förmån för denna otvivelaktiga grund att bygga vidare på, men 

Husserl är aldrig ute efter att grunda en solipsism. Gyllenhammer menar att Husserls ambition 

är att genom reduktionen till egenhetsfären nå en punkt där endast subjektet självt är givet. 

För att därifrån kunna förstå hur den andre ges till mig på ett absolut ursprungligt sätt.9 

Avskalandet av världen och reduktionerna ner till egenhetsfären och återupprättandet av 

världen handlar om att se på vilket sätt världen ges till ett medvetande. Man kan erinra sig om 

Husserls slagord ”tillbaka till sakerna själva”10 och istället för att, som inom 

naturvetenskaperna fråga vad det är som ges så frågar man i det fenomenologiska 

betraktelsesättet hur det ges. Nästa del av uppsatsen kommer att redogöra för hur den andre 

och objektivitet konstitueras på den mest grundläggande nivån.   

 

Efter en övergripande redogörelse av de centrala begreppen hos Husserl kommer nästa 

del att beskriva det egentliga syftet för uppsatsen, nämligen det första steget i konstituerandet 

av den andre hos Husserl.  

 

 

 

 

                                                           
8 C Downes, “Husserl and the Coherence of the Other Minds Problem”, s.253. 
9 Gyllenhammer, Paul, “Three Dimensions of Objectivity in Husserl’s Account of Passive Synthesis”, i Journal 

of the British Society for Phenomenology 35:2, (2014), s.182. 
10 Ibid. S.181. Egen översättning   



11 
 

Reduktionen till egenhetsfären  
 

Meditation fem i Cartesianska meditationer tar sin ansats i reduktionen till 

egenhetsfären. Reduktionen till egenhetsfären är betydligt radikalare än de tidigare 

reduktionerna, att utestänga det som upptäcktes i den första reduktionen räcker inte (naiva 

antaganden om den objektiva världen).11  

Reduktionen till egenhetsfären handlar om att konstituera en nivå där endast det 

transcendentala egot är givet med sin egen natur. För att åstadkomma detta riktas alla 

potentialiteter och aktualiteter mot det transcendentala egot självt i dess egenhetsfär, allt som 

existerar här hör uteslutande till dess egenhet och på så sätt skapar det sin egen natur.12  

Det innebär att det som ges till det transcendentala egot i detta steg endast hör till det 

transcendentala egot själv, egenhetsfären är det transcendentala egots egen natur. Tidigare 

mening och synteser vänds här in mot det transcendentala egot själv.13 

I samband med reduktionen till egenhetsfären tar Husserl för först gången upp termen 

lekamlighet. Lekamen kan förstås som levd kroppslighet. Husserl menar att levd kroppslighet 

bäst kan beskrivas genom kinestetisk beröring, det vill säga ”med hjälp av den ena handen 

kan (jag) erfara den andra… varvid fungerande organ måste bli till objekt och omvänt”.14  På 

en och samma gång upplever alltså jaget sig själv som subjekt och objekt. Jaget blir ett objekt 

för sig själv, eller mer korrekt uttryckt så blir vissa kroppsdelar till objekt för det egna 

medvetandet.  

Zahavi menar att det kinestetiska förhållandet till den egna levda kroppsligheten är 

avgörande för förståelsen av den andre och objektiviteten. Det är just genom upplevelsen där 

min vänstra hand berör min högra hand som man upplever sig själv på samma sätt som man 

kan förväntas uppleva den andre. Zahavi menar att det är just detta unika subjekt-

objektförhållande man har till sig själv som möjliggör att man kan uppfatta en annan 

subjektivitet i form av en annan människa.15  

Genom reduktion till egenhetsfären har Husserl nått fram till egenhetsfären som i 

korthet kan sammanfattas som ett radikalt fjärmande från den objektiva världen. Det enda 

man har tillgång till i egenhetsfären är det som tillhöra det transcendentala egot själv, i dess 

egenhetsfär.16  

                                                           
11 E Husserl, Cartesianska meditationer, § 44, S.102 
12 Ibid. § 44, S.102 
13 Ibid. § 44, s.106–107 
14 Ibid. § 44, s.105 
15 D Zahavi, Husserl’s Phenomenology, s.113  
16 E Husserl, Cartesianska meditationer, § 44, s.107 
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Syftet med den här reduktionen är att nå en punkt där endast det transcendentala egot 

med sin egen natur är given, och där denna natur endast tillhör det själv samt för att förstå 

förhållandet mellan det själv och dess egen natur. Detta avskalande är det som ligger till 

grund för förståelsen av hur den andre framträder samt hur flera transcendentala egon 

tillsammans kan styrka den objektiva världens givenhet, vilket nästa avsnitt handlar om.  

 

 

Framträdandet av den andre och objektiviteten   

 

Vilket redan konstaterats hör allting som konstitueras på den primordiala nivå som 

kallas för egenhetsfären till det transcendentala egot självt. Det innebär att när världen skall 

vinnas tillbaka kommer allt främmande som erfars till en början att vara ett modus inom 

egenhetsfären. En första ledtråd i återvinnandet, menar Husserl, återfinns i orden ”alter ego” 

som syftar på det främmande som i det här fallet är en annan människa.17 När Husserl visar 

hur den andre framträder, initierar han begreppet appresentation. Centralt för appresentationen 

är att den är analogiserande utifrån sig själv som ett ur-stiftande original. Ordet appresentation 

beskriver Husserl som följer, ”det handlar alltså om att göra något med-närvarande.”. 18 Att 

göra någonting med-närvarande betyder att man i varseblivningen av ett objekt inte endast 

uppfattar den del av objektet som är i fokus för varseblivningen, utan att man skapar en 

förståelse för det som är med-närvarande i varseblivningen. 

Appresentation är en process som äger rum i varje erfarenhet av ett objekt. I varje 

erfarenhet innefattas en förväntningshorisont, vilken innebär att ett objekt alltid ges till ett 

medvetande utifrån ett specifikt perspektiv, men perspektivet av objektet kan skifta. Ett 

exempel är en bok, dess framsida är given då den ligger på bordet med sin framsida uppåt. 

Bokens baksida är utifrån detta perspektiv inte given, men det ligger i tingets 

förväntningshorisont att man kan inta ett annat perspektiv, och i och med ett perspektivskifte 

går bokens baksida från att vara en potentiell erfarenhet till att bli en aktuell erfarenhet. I 

erfarenheten av ett ting menar Husserl att det som inte är medpresenterat i tinget kan 

summeras som med-existerande.19 För att förtydliga utifrån exemplet med boken så är bokens 

baksida med-existerande i varseblivningen av bokens framsida.      

                                                           
17 Ibid. § 50, s.116 
18 Ibid. § 50, s.116 
19 Ibid. § 50, s.116 
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Det ligger i tingets förväntningshorisont att ha aktuella och potentiella 

erfarenhetsmöjligheter. Förväntningshorisonten av ett objekt skiljer sig från den av ett subjekt. 

Husserl menar att varje vardagserfarenhet redan innebär en analogiserande överföring utifrån 

ett originalexemplar. Människor förstår ting utifrån att de överför mening från ett bekant 

original till liknande obekanta ting, vilket får utfallet att man förstår andra tingen utifrån ett 

original.  

För att förtydliga vad som menas kan man exemplifiera med Husserls egna exempel - 

ett barn förstår för första gången meningen och syftet med en sax. Efter att barnet har förstått 

vad en sax kan användas till kan barnet därefter urskilja att saxar kan se olika ut men att alla 

saxar har samma syfte och mening, det vill säga kan användas på samma sätt och till samma 

saker. Barnet förstår med andra ord olika saxar utifrån ett ur-stiftande original. Husserl menar 

att detta är det sätt som vi kan förstå den andre på. I förståelse av den andre är jaget det ur-

stiftande originalet, likt saxen, som överför mening till den andre och fattar således den andre 

som en analog till sig själv. Med andra ord fattar jaget den andre då den är lik sig själv.20 

Analogiserande apperception som Husserl hänvisar till är inte som han själv skriver ”en 

tankeakt”21 utan syftar till en ständigt pågående process som hela tiden sker omedvetet, inte 

endast inom egenhetsfären utan även i vardagslivets varseblivning av ting.      

När den andre för första gången träder in i det transcendentala egots natur är det som ett 

objekt i form av en kropp. Följaktligen måste nästa steg i framträdandet av den andre vara att 

uppfatta det främmande som en annan lekamen och inte endast ett objekt. Detta sker genom 

en överföring av mening från den egna levda kroppsligheten till det främmande, det vill säga 

den andre. Husserl använder termen ”parande” för att beskriva den process där det 

transcendentala egot överför mening till det främmande. Husserl menar att det specifika i 

parandet är att jaget alltid förblir det ur-stiftande originalet, med sitt outtömliga själsliv, för de 

andra att analogiseras utifrån.22  

Ovan konstaterade Zahavi att jaget är både subjekt och objekt för sig själv, vilket 

innebär att den andre, som är lik jaget, måste ha ett liknande förhållande till sin egna kropp. 

Likt jaget måste den andre dels ha en kropp, men denna kropp måste vara levande med sitt 

outtömliga själsliv som förblir oåtkomligt.  

Det karaktäristiska för parandet mellan två subjekt är ett slags ”parande association” 

som är karaktäristisk inom allt slags parande, till exempel det parandet som tidigare togs upp 

                                                           
20 Ibid. § 50, s.118 
21 Ibid. § 50, s.117 
22 Ibid. § 51, s.118–119 
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med barnet och saxen. Med association menas att någonting alltid associeras utifrån ett 

original, i det här fallet sammankopplas den andre med jaget, för att förstå den andre inte 

endast som ett objekt utan som en annan subjektivitet.  

Den parande associationen leder till en överföring av mening från en lekamen till en 

annan, då den andre, som tidigare har påpekats, är en analog till jaget. För att förstå 

meningsöverföringen är det betydelsefullt att erinra sig om appresentationen av ett ting med 

förväntningshorisonter, samt exemplet med det ur-stiftande originalet. Husserl menar att just 

eftersom att den mening som överfördes från jaget (det ur-stiftande originalet), till den andre, 

inte kan förverkligas i sin egenhetsfär på ett ursprungligt sätt så måste man förstå den andre 

som en främmande lekamen och inte ännu en annan lekamen inom min egenhetsfär.23  

På samma sätt som jaget genom kinestesen uppfattar sig själv som både ett subjekt och 

ett objekt, uppfattar jaget även den andre som ett objekt, i form av en kropp. Samtidigt 

uppfattar jaget genom den analogiserande appresentationen den andre som ett subjekt likt sig 

själv med sitt oåtkomliga själsliv. För att sammanfatta det hela är Husserls citat behjälpligt, 

”om den andres egna väsen vore direkt tillgängligt, skulle det vara ett moment i mitt eget 

väsen, och i sista hand skulle han och jag vara identiska”.24  

På grund av att jaget (det ur-stiftandet originalet) överför meningen till den andre och 

genom att denna mening inte är tillgänglig ursprungligt måste utfallet bli att den andre inte 

endast är ett modus inom egenhetsfären utan att denne har en egen psykofysisk kropp med ett 

outtömligt själsliv. Förvisso varseblir jaget den andre som ett kropps-ting men den 

appresenterade sidan av den andre tyder på att den andre även likt mig, är en levd 

kroppslighet. Sålunda som vi förstår den andre som en levd kroppslighet förstår vi även att 

den andre har en tillhörande egenhetsfär, därför blir kommande redogörelse: att det gäller 

både för mig själv och den andre.  

Husserl menar att den kroppsliga lekamen med dess primordiala sfär alltid är givet som 

ett centralt ”här” medan varje annan kropp är givet som ett centralt ”där”.25 Således måste 

man anta att den andre med sin primordiala sfär alltid är given som ett centralt här, vilket är 

ett där för jaget. Enligt Husserl ger detta utfall att jaget för första gången kan uppfatta att det 

(jaget) och den andre upplever samma natur, visserligen uteslutande utifrån två separat 

egenhetsfärer som för alltid är åtskilda, men ändå samma natur.26 

                                                           
23 Ibid. § 51, s.118–119 
24 Ibid. § 50 s. 115 
25 Ibid. § 53, s.122–123 
26 Ibid. § 55, s.128 
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Den syntes där ett där görs till ett här är en grundförutsättning för att ett ting ska kunna 

ses utifrån olika perspektiv men även för erfarenheten av det objektiva. Den varseblivning 

jaget har av naturen har alltid en appresentativ sida i form av den andres varseblivning av 

världen. På samma sätt som den andre blir appresentativt given i jagets varseblivning av 

världen, måste dess förhållande till den andres varseblivning vara densamma, det vill säga 

jaget är det appresentativa skiktet i den andres varseblivelse av naturen. Husserl menar att 

man i erfarenheten av den objektiva naturen på ett appresentativt sätt erfar den andre med sitt 

givna här.27 Därav ger det att samma naturobjekt erfars på samma sätt av sig själv och den 

andre, vilket således styrker evidensen av den objektiva världen. Med andra ord erfar jaget 

den andre appresentativt i sin erfarenhet av naturen och eftersom att jaget erfar den andre så 

förstår jaget att upplevelsen av naturen inte endast tillhör sig utan den natur som jaget 

upplever, upplever jaget tillsammans med den andre, således måste det vara en objektiv natur 

de upplever. Zahavi menar att detta är fundamentalt för Husserl i hans filosofi. Just på grund 

av att flera transcendentala egon upplever samma objekt kan de säkerställa att objekten inte 

endast är ett modus av deras egna upplevelser utan blir evidenta genom att man upplever dem 

tillsammans. Zahavi beskriver det enligt följande” Only insofar as I experience that others 

experience the same objects as myself do I really experience these objects as objective and 

real”.28  Varseblivningen av den andre är det som ger tillgång till varseblivningen av den 

objektiva naturen och världen. Innan den andre träder in i min egenhetsfär så tillhör den natur 

som ges endast jaget själv, för att därefter i erfarenhet av naturen uppleva den andre 

appresentativt.  

 

Ovanstående redogörelse har beskrivit hur Husserl i det första steget genom den 

fenomenologiska reduktionen reducerar världen till att endast innefatta det transcendentala 

egot. Nästa steg var att beskriva hur Husserl återvinner världen. Detta beskrevs framförallt 

genom den egna levda kroppsligheten och hur den appresentativa sida hos ett objekt ger det 

transcendentala egot en ledtråd till att förstå den andre som också ett annat subjekt. 

 Efter denna redogörelse av Husserls generella mål i sitt system och framförallt 

redogörelsen av hans konstituerande av intersubjektivitet, följer nedan Heideggers förståelse 

av intersubjektivitet samt hur han menar att detta förhållandet mellan subjekt och värld 

gestaltar sig.  

 

                                                           
27 Ibid. § 55, s. 128–129 
28 D Zahavi, Husserl’s Phenomenology, s.115–116 
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Heidegger- Medvaro 

 

Efter ovanstående redogörelse av Husserls konstituerande av intersubjektivitet återstår 

det att redogöra för Heideggers konstituerande av medvaron. Utöver den tematiska skillnaden 

som föreligger kommer uppsatsens andra del, bestående av redogörelsen av intersubjektivitet 

utifrån Heidegger, att följa samma struktur som den första delen av Husserl.  

Initialt bör det påpekas att Heidegger använder sig av en annan terminologi än Husserl, 

där han talar om med-varo istället för intersubjektivitet. Till en början kommer uppsatsen 

beskriva hur Heidegger konstituerar den andre samt hur medvaron alltid är närvarande som en 

del av tillvarons vara. Därefter kommer frågan vem tillvaron som mest är att ställas. I den 

tredje delen kommer redogörelsen att gå in på hur tillvaron såsom kastad och förfallen 

befinner sig i världen genom pratet, nyfikenheten och tvetydigheten. I den sista delen av 

uppsatsen kommer uppsatsen att diskutera Heideggers kritik av Husserls teori om 

intersubjektivitet. 

Redogörelsen tar vid där Heidegger inleder sin beskrivning av med-varon. Inledningsvis 

konstaterar Heidegger att tillvarons vara alltid utgår ifrån ett vem, detta vem är alltid det egna, 

allt som upplevs är utifrån tillvarons egna horisont. Att alla upplevelser utgår ifrån den egna 

tillvaron eller det egna subjektet kan tyckas återspegla Husserls ovan avgränsande 

transcendentala ego. Men enligt Heidegger är det endast ett banalt ontiskt faktum, att den 

levda erfarenheten alltid utgår ifrån ett subjekt. Nedan kommer det att bli tydligare hur 

Heideggers beskrivning skiljer sig från Husserls, han menar att den vardagliga medvaron är 

konstituerande för det egna subjektet i den meningen att tillvaron som mest inte är sig själv i 

sitt vardagliga varaförhållande. 29 

Heidegger fortsätter med att kritisera Husserl och den dualistiska världsåskådningen. 

Detta gör han genom att kritisera förståelsen av tillvaron eller subjektet med en medhavaden 

inre autentisk kärna, som han menar grundar sig i missuppfattningen att man likställer 

tillvaron med ett förhandenvarande ting (objekt). Heidegger avslutar inledningen av det 

kapitel som han ägnar till att beskriva medvaron med ” Människans ››substans‹‹ är emellertid 

inte anden som en syntes av själ och kropp, utan existensen. ”30 Detta citatet poängterar 

Heideggers vilja att göra upp och bryta med den klassiska dikotomin mellan kropp och själ 

                                                           
29 M. Heidegger, Vara och tid, översättning och efterord Jim Jakobsson, (Göteborg: Daidalos, 2013), s. 139 
30 Heidegger, Vara och tid, s.140 - 147 
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och likaledes uppdelning mellan subjekt och objekt, vilket är ett genomgående tema i Vara 

och Tid. Heidegger menar nämligen att frågan är felformulerad, vilket är en av anledningarna 

till att Zahavi kan hävda att Heideggers syn på subjektivitet är apriorisk.31 Detta kommer att 

utvecklas vidare i den avslutande delen angående Heideggers implicita kritik.   

Heidegger fortsätter med att hävda att tillvaron är en egen varaart som skiljer sig från 

don och ting, därmed är även de andra tillvarona (plural) i världen med samma varaart som 

tillvaron men samtidigt inomvärdsligt påträffat. Det innebär att den individuella tillvaron 

påträffar andra som är i världen som andra objekt samtidigt som dessa objekt har samma 

varart som den egna tillvaron och tillsammans så lever tillvaron med dem andra i världen. För 

att tydliggöra detta utvecklar Heidegger sitt begrepp medvaro genom att understryka hur 

tillvaron i sitt vara redan är en med-tillvaro. Det anmärkningsvärda är att tillvarons vara 

skiljer sig från andra objekt samtidigt som det kan betraktas som ett objekt i världen. Det 

särskilda med medtillvaron är att det har tillvarons vara men är någonting som återfinns i 

världen med andra objekt och kan därmed ses och behandlas som ett objekt.32 

Vidare poängterar Heidegger sin definition av de andra som: de andra är inte alla utom 

mig, som man särskiljer sig emot, tvärtom är de andra de som man inte särskiljer sig ifrån 

utan vilken man själv är en del av. Heidegger menar att tillvarons värld är en medvärld, I-

varon är medvaro med andra. Annat uttryckt: i den värld som tillvaron befinner sig i finns de 

andra redan såsom givna. Eftersom att tillvarons värld är en delad värld kan Heidegger vidare 

hävda att tillvarons ursprungligaste sätt att vara i världen är aprioriskt påverkat av medvaron 

till den grad att tillvaron bortser från sina egna upplevelser och istället förlorar sig i det 

gemensamma. Detta kommer att poängteras i nästkommande del som redogör för Heideggers 

begrepp om ”mannet”.33  

Heidegger menar att tillvaron i första hand befinner sig i det som den företar sig i 

världen, det vill säga i den ombesörjda omvärdsliga tillhandsvaron med Heideggers 

terminologi. Detta gör även att Heidegger kan hävda att när tillvaron träffar andra i 

medtillvaron så gör den inte det som ett personting utan tillvaron träffar dem andra i sitt 

ombesörjande i världen, vilket kort sagt är i sitt arbete, som primärt är i deras i-världen-varo.34 

Enligt Heidegger är ett framträdande drag för medtillvaron att den inte endast inverkar 

när de andra finns närvarande. Medtillvaron är lika påtaglig även när tillvaron är ensam och 

                                                           
31 Zahavi, Dan,” Beyond Empathy – Phenomenological Approaches to Intersubjectivity”, Journal of Education, 

1 (2012), S.154–156  
32 Heidegger, Vara och tid, S.139–141 
33 Ibid. S. 140 
34 Ibid. S. 140 
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blottar sig genom att någon endast kan saknas i och för en medvaro.35 Skulle det inte finnas 

andra människor i världen skulle det inte finnas någon att sakna. Vidare är det inte svårt att 

föreställa sig hur man rättar sig efter världen och hur den skulle sakna betydelse utan 

medvaron, vilket innebär att allt man företar sig i någon mening är för att medvaron alltid är 

närvarande.  

Därvidlag återfinns det i Heideggers beskrivning flera olika modus inom medvaron 

såsom ensamvaron, likgiltighetens och främlingskapets modus. Dessa bör endast förstås som 

olika sätt för hur medvaron gestaltar sig för tillvaron. För Heidegger är medvaron inte 

nödvändigtvis någon aktiv process mellan olika subjekt utan den karaktäriseras lika mycket 

av det som inte är lika uppenbart en konstituerande del av tillvaron, såsom att vara likgiltig, 

främmande och ensam inför andra.36 

Heidegger menar att medvaron, som tidigare påpekats, är existentiellt konstitutiv för i-

världen-varo, vilket även för honom innebär att den måste tolkas utifrån fenomenet omsorg. 

Det strukturella komplexet av tillvaro och värld karaktäriseras enligt Heidegger till stor del av 

att tillvaron står i omsorg av världen, det innebär att tillvaron alltid ombesörjer världen, vilket 

kan beskrivas som att tillvaron är verksam i donvärlden. Dock menar Heidegger att eftersom 

medvaron inte har varakaraktären av ett tingsligt ombesörjande så ombesörjer inte medvaron 

utan den står i försorg och bör således tolkas utifrån det. Exempel Heidegger ger på försorg 

är: ”att vara för, mot eller utan varandra, att gå förbi och inte angå varandra är möjliga former 

av försorg”.37 På grund av att försorgen som mest uppehåller sig i ett ofullkomligt modus, 

menar Heidegger, att tillvaron först måste lära känna den andra tillvaron. Det primära 

förhållandet i medvaron är att inte angå den andre, vilket för Heidegger är anledningen till att 

tillvaron måste lära känna de andra. Det ursprungliga förhållandet är således någonting som 

måste återerövras och just eftersom att det är någonting ursprungligt menar Heidegger att det 

går att återerövra.38 

Utifrån ovanstående redogörelse konstaterades det att det primära förhållandet till andra 

subjekt för Heidegger är ett konstitutivt moment för tillvarons varande i världen. Vidare 

konstaterades det att tillvaron som mest inte är sig själv utan är med andra. Om tillvaron som 

mest inte är sig själv, vad är tillvaron då?  

 
 

                                                           
35 Ibid. S. 140–141 
36 Ibid. S. 142 
37 Ibid. S.143 
38 Ibid. S.141-148 
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Mannet 

 

Ovan konstaterades det att tillvaron som mest uppehåller sig i medvaron, vilket för 

Heidegger innebär att den som mest inte är sig själv. Heidegger gör en skillnad mellan att vara 

med andra och medvaro – medvaro är en existentiell, det vill säga, konstitutiv del i och för 

tillvaron; att vara med andra är hur tillvaron förlorar sig i mannet. Heidegger försöker vara 

koherent med denna skillnad men är inte alltid det. Medvarandravaro är ett sätt att kontrastera 

med medvaro såsom konstitutiv till tillvaron. 

 Vidare menar Heidegger nämligen att tillvaron som mest är, i sin alldaglighet, det den 

företar sig i världen. Kort sagt är man det man ägnar sig åt. Heidegger menar att medvaron 

alltid är närvarande i tillvarons ombesörjande, det vill säga i tillvarons sysselsättande i 

världen. Enligt Heidegger förhåller sig tillvaron ständigt till de andra genom att försöka jämna 

ut skillnader, komma ikapp de andra. Kort sagt medvarandravaron oroar sig alltid och vill 

minska avståndet till den genomsnittliga offentligheten, vilket ovan benämndes som att stå i 

försorg. Enligt Heidegger utgörs den genomsnittliga offentligheten av medvaron och den kan 

beskrivas som det offentliga rummet som utgörs av alla och som alla är en del av men som är 

ständigt närvarande och bör inte uteslutande förstås som någonting fysiskt. Att det utgörs av 

alla och att alla har en del i det borgar för att dess essens alltid rör sig mot det genomsnittliga. 

Utifrån detta hävdar Heidegger att ”tillvaron är som vardaglig medvarandravaro underkastad 

de andra” 39 och därmed inte sig själv, då tillvaron ständigt förhåller sig till de andra i sin 

rörelse mot det genomsnittliga.   

Heidegger menar att det utmärkande för denna underkastelse är att det inte utgörs av en 

enskild person utan de andra kan vara vem som helst och den inkluderar även en själv. 

Heidegger beskriver det som ett herravälde över tillvaron, ”de andra” benämner man för att 

distansera sig ifrån dess tillhörighet. De andra utgörs av dem som alltid är där i den vardagliga 

medvarandravaron och Heidegger fångar sammanfattning av den genomsnittliga 

offentligheten i följande citat: ”››Vem‹‹ är inte den ene eller den andre, inte man själv och inte 

vissa och inte summan av alla. Detta ››vem‹‹ är ett neutrum, mannet.”40  

I detta citat definierar Heidegger för första gången det avgörande begreppet mannet. 

Mannet uttrycker för Heidegger ett nivellerande av det som tillvaron företar sig. När tillvaron 

ombesörjer världen, det vill säga när man till exempel läser tidningen, brukar offentliga 

kommunikationer och så vidare så är alla varandra lika, skillnader slätas ut och alla faller 

                                                           
39 Ibid. S. 148 
40 Ibid. S.149 
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under, som Heidegger uttrycker det, mannets diktatur. ”Vi njuter och roar oss så som man 

njuter; vi läser, ser och bedömer litteratur och konst…”41 utifrån hur man gör och så vidare. 

Det karaktäriserande för mannet är att det på ett träffande sätt beskriver allt som man företar 

sig i den vardagliga offentliga genomsnittligheten. Kort sagt gör man alltid saker på så sätt 

som ”man” gör det. Det övergripande begreppet mannet har Heidegger fyndigt konstituerat 

utifrån ordet man och omvandlat till substantivet mannet. 

I ett försök att försöka sammanfoga de olika ovanstående delarna kan man beskriva det 

utmärkande för mannet som Heidegger menar har sin grund i att medvarandravaron 

ombesörjer genomsnittligheten vilket är mannets existentiella karaktär. Medvarandravarons 

ombesörjande av genomsnittligheten blottar vidare ännu en tendens hos tillvaron, nämligen 

nivelleringen av alla varamöjligheter. För Heidegger innefattar tillvarons vara att vara sina 

möjligheter, vilket han beskriver som kunna-vara. Men eftersom att mannet är konstituerande 

för den enskilda tillvaron så undantrycker mannets genomsnittlighet den enskilda tillvarons 

varamöjligheter. Offentligheten karaktäriseras av att ombesörja det genomsnittliga, det 

innebär att det som befinner sig i det offentliga alltid rör sig mot det genomsnittliga, vilket i 

förlängningen är mannets härskande över den enskilda tillvaron. 42 

Ännu ett utmärkande drag för mannet, enligt Heidegger, är att det är ständigt närvarande 

även när ingen är närvarande. Vidare menar Heidegger eftersom att ingen är mannet och alla 

är mannet fråntar det den enskilda tillvaron dess ansvar, att hävda att det var mannet är som 

att hävda att det inte var någon. Detta leder i sin tur, anser Heidegger, till att offentligheten 

fördunklar allt och utger det fördolda för att vara välbekant och tillgängligt för alla när det 

egentlig endast utgörs av det genomsnittliga, vilket långt ifrån innefattar allt.43  

Enligt Heidegger har den vardagliga medvaron varakaraktären av – avståndstagande, 

genomsnittlighet, nivellering, offentlighet, varavlastning och tillmötesgående. I alla dessa 

modus ligger tillvarons ständighet eftersom att de tillsammans utgör den vardagliga 

medvaron. Kort sagt innebär det att ovanstående varakaraktärer är det som utgör medvaron.  

Utifrån detta menar Heidegger att tillvaron som mest har förlorat sig själv i denna ständighet, 

vilket vidare innebär att tillvaron som mest är på osjälvständighetens och oegentlighetens vis. 

Tillvarons ständighet består i att det är ett faktum för tillvaron, som i-världen-varo, att den 
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alltid lever in en värld som är en värld av medvarandravaro. I medvarandravaron ligger alla 

dessa varakaraktärer, vilka därmed utgör tillvarons ständighet. 44 

Viktigt att poängtera är att ovanstående utsagor av Heidegger inte bör förstås som 

värderande utan dessa syftar endast till att beskriva den faktiska tillvaron såsom den som mest 

är i sin alldaglighet. Ofta är det frestande att läsa in en moralisk överlägsenhet gentemot 

mannet men Heidegger är noga med att poängtera att det inte ska göras. Till syvende och sist 

menar Heidegger att det tillstånd som den vardagliga tillvaron som mest befinner sig i har 

karaktären av att vara man-självet, som han skiljer från det egentliga förstådda självet. 45 

Således har Heidegger grundlagt varför han hävdar att tillvaron har förlorat sig själv och 

först senare kan vinna tillbaka sig själv. Med andra ord är det apodiktiskt givna subjekt som 

Husserl söker först möjligt att återvinna efter att man har förlorat sig själv i mannet, men det 

innebär samtidigt att det apodiktiskt givna subjektet inte är någonting ursprungligt.46  

När uppsatsen nu har konstaterat och redogjort för Heideggers konstituerande av 

medvaron och besvarat frågan vem tillvaron är som mest så återstår det att redogöra på vilket 

sätt tillvaron som mest uppehåller sig i världen, vilket är i dess vardagliga vara.  

 

 

Tillvarons vardagliga vara 

 

Enligt Heidegger är pratet, nyfikenheten och tvetydigheten karaktäriserande för hur 

tillvaron som mest befinner sig i världen och upplåter sitt där som i-världen-varo. Mannet som 

diskuterades ovan är tillvarons vardagliga vara just genom offentligheten och förfall som 

utgörs av pratet, nyfikenheten och tvetydigheten. Dessa är existentiella bestämningar av 

tillvaron och inte förhanden, utan utgör tillvarons vara. Det är utifrån dessa som Heidegger 

menar att tillvarons vardagliga vara gör sig synligt, vilken han benämner som förfallandet. 

Således kommer uppsatsen i den fortsatta redogörelse av Heidegger och intersubjektivt att 

beskriva hur tillvaron som mest befinner sig i världen genom pratet, nyfikenheten och 

tvetydigheten, vilka tillsammans är förfall. Dessa olika sätt att vara i världen är även det sätt 

som tillvaron är med andra, det vill säga medvarandravarande. Dessa täcker paradoxalt nog 

över medvaron som konstitutivt för tillvaron.  
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Pratet  

 

Pratet är Heideggers definition av vararten i den vardagliga tillvarons förstående och 

utläggning. Heidegger menar att det uttalade språket innefattar tillvaroförståelsens utlagdhet. 

Med detta menar han att tillvaron redan har en implicit förståelse av varat, vilket visar sig i 

användningen av begreppet är. I vardagen använder sig tillvaron av uttryck som: dagen är fin, 

vattnet är varmt, himlen är blå och så vidare, vilket Heidegger menar är ett bevis på att 

tillvaron redan har en viss varaförståelse. Denna förståelse är dock enligt honom otillräcklig, 

eftersom att den endast befinner sig inom mannets genomsnittliga varaförståelse. Det vill säga 

i pratet så uttrycks tillvarons genomsnittliga förståelse av vara. 47 

Heidegger menar att pratets vara inte är förhanden utan är densamma som tillvarons, det 

vill säga inte ett donobjekt i världen. Vidare menar han att pratet förfogar och reglerar 

tillvarons genomsnittliga förståelse och dess tillhörande möjligheter. Därmed menar 

Heidegger att det uttalade, det vill säga pratet, uttrycker betydelsesammanhanget av den 

upplåtna världen och även det genomsnittliga förståendet av medvarandravaron och den egna 

i-varon. 

Varatendensen i pratet är, enligt Heidegger, att synliggöra andra om den upplåtna världen och 

det som omtalas i talet. Men eftersom att pratet endast befinner sig i en genomsnittlig 

förståelse menar han att man inte riktigt förstår vad man talar om utan man hör bara på talet 

som sådant och förstår det endast ytligt och ungefärligt. Anledningen till att man förstår 

detsamma är för att man menar det genomsnittliga. Således menar Heidegger att det inte är 

viktigt vad som sägs utan att det sägs något.48  

Därutöver menar Heidegger att pratets varatendens sprider sig till talet och skriften och 

får en auktoritär status. Enligt Heidegger är pratat det sätt som man kan tillägna sig saker på 

utan att ha förstått dem helt och leder inte till en förståelse på ett äkta sätt, utan endast till en 

förståelse där ingenting längre är riktigt förstått. Han menar att det är på detta sätt som pratet 

skjuter upp en äkta förståelse och håller tillvaron nere i en förståelse som den aldrig lyckas 

undkomma. Avslutningsvis konstaterar Heidegger att den tillvaro som håller sig inom pratet 

alltid är bortkopplad från den primära förståelsen av världen och medvarandravaron. Detta gör 

att pratet befinner sig inom det vardagliga varat där tillvaron uppehåller sig som mest och är 

en del av förfall.49 
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Nyfikenheten 

 

I sin redogörelse av nyfikenheten inleder Heidegger med en historisk beskrivning av 

siktens och seendets betydelse för filosofins och inte minst dess betydelse för människans 

förståelse av sig själv. Anledningen till seendets relevans är, enligt Heidegger, att tillvaron 

såsom i-världen-varo i förstahand ombesörjer världen och i ombesörjandet är kringsynen det 

primära för tillvarons upptäckande av världen, det vill säga nyfikenhet. 50 

Heidegger menar att kringsynen stödjer tillvaron när den sysselsätter sig i världen men 

att den även är närvarande i vilan, då genom att sväva fritt, vilket leder tillvaron till vidare 

förströelse. Enligt Heidegger är det typiska för kringsynen inte att förstå det som ses utan 

kringsynen flackar endast runt för att få se, vilket hänger samman med nyfikenheten som ett 

rastlöst sysselsättande och sökande av förströelse i det närmaste. Kort sagt menar Heidegger 

att nyfikenheten karaktäriseras av rastlöshet och förströelse till nya möjligheter, vilket är 

fundamentet för tillvarons uppehållslöshet. Alla dessa tre modus är typiska för hur tillvaron 

befinner sig i världen och hänger samman med nyfikenhetens överallt och ingenstans samt är 

överantvardande åt pratet.51 

 

 

 

Tvetydigheten   

 

I Heideggers inledande beskrivningen av tvetydigheten poängterar han att det är svårt 

för tillvaron att avgöra vad som är en äkta förståelse och vad som endast är begripet 

ungefärligt. Anledningen till detta menar han ligger i att offentlighetens genomsnittlighet är 

åtkomligt för alla och alla känner till den och tror sig således ha den riktiga förståelse, vilket 

egentligen endast rör sig inom det som påträffas i den vardagliga medvarandravaron. Detta är 

det karaktäristiska för tvetydigheten. Heidegger menar att tvetydigheten är härskande för 

världen som sådan, vilket inkluderar medvarandravaron och tillvarons vara i världen.52  
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Heidegger beskriver det som att allt ser ut att vara förstått i grunden men är det ändå 

inte och visavi det som inte ser ut att vara begripet är det ändå. Heidegger betonar att 

tvetydigheten inte minst är härskande för kunna-varon, vilket är tillvarons vara som kunna 

vara, då alla redan har greppat det som diskuteras och kan därmed redan uttala sig om det. 

Heidegger benämner detta fenomen för på-spåret-varo och det är tvetydighetens mest 

förrädiska modus, då det redan på förhand tar kraften ur det som ska sägas. Detta eftersom att 

man redan genom nyfikenheten och pratet hinner fram till något annat innan det verkligen blir 

förstått. Eftersom att ingenting begrips på djupet så förblir allting tvetydigt. Heidegger menar 

att pratet, nyfikenheten och tvetydigheten är konstituerande för medvaranadravaron, då den 

andre i första hand är där, såsom det man har hört om den, vad man säger och vet om denne. 

Heidegger menar att pratet är det som först tränger in i medvarandravaron, då man pratar om 

de andra, hur han förhåller sig och vad han säger om saken. Vidare menar Heidegger att 

medvarandravaron i det offentliga mannet inte är ett likgiltigt förhållande utan ett spänt, 

tvetydigt och avlyssnande. Avslutningsvis menar Heidegger att tvetydigheten redan ligger i 

medvarandravaron såsom kastad in i en värld, vilket även gäller för pratet och nyfikenheten.53 

 

 

Kastadhet och förfall  

 

Efter redogörelsen av de olika varaarter hos tillvarons vardagliga vara och tillvarons sätt 

att vara med andra kommer den sista delen att behandla tillvarons vardagliga vara, vilket 

Heidegger benämner som förfall. Förfall är tillvarons hela struktur och beskriver hur prat, 

nyfikenhet och tvetydighet täcker över sig själv och tillvaron som medvaro genom att fylla 

dess mening med alldagliga ”mannets” uppfattningar. 

 Inledningsvis betonar Heidegger att förfallandet inte är en värderande utsaga, utan blott 

speglar var tillvaron befinner sig som mest och det är vid den ombesörjda världen, tillvaron är 

som mest är förlorad i mannets offentlighet. Att tillvaron redan har fallit bort ifrån sig själv, 

som sitt kunna vara, innebär för Heidegger att tillvaron karaktäriseras av förfallandet till 

medvarandravaron som består av prat, nyfikenhet och tvetydighet. Förfallandet menar 

Heidegger är tillvarons o- och icke-egentliga varaförståelse, där tillvaron befinner sig som 

mest, vilket innebär att tillvaron som mest inte är sig själv utan är förfallen till mannets 

medvarandravaron. Heidegger benämner detta för icke-varo, vilket är det mest ursprungliga 
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tillståndet för tillvaron och där den uppehåller sig som mest. Heidegger hävdar att i-världen-

varon i sig själv är frestande, med det menar han att det är lätt eller till och med oundvikligt 

för tillvaron att inte falla in i tillvarons oegentliga vara, vilket är mannets offentlighet. 54  

Vidare menar Heidegger att frestelsen består i att mannet på ett självsäkert och bestämt 

sätt sprider en känsla av lugn och skänker tillvaron en falsk trygghet där allt är ordnat och 

fridfullt, vilket gör frestelsen än starkare att falla in i mannets oegentlighet. Dock anser 

Heidegger att förfallandet inte skänker tillvaron någon bestående ro utan borgar för en 

ohämmad aktivitet i världen. Denna ohämmade aktivitet menar Heidegger karaktäriseras, till 

exempel, av en ständig nyfikenhet av andra kulturer och väcker därmed en förhoppning om 

förståelse av den egna i kontrast till dem andra. Detta exempel exponerar mannets och 

förfallandets iver till förståelse. Han hävdar att det mångbottnade intresset och nyfikenheten 

inger falska förhoppningar om en universell tillvaroförståelse. Dessa falska förhoppningar 

leder till att frågan om tillvarons vara i grunden förblir obesvarad, det som inte förstås är att 

förståendet själv är ett kunna-vara, vilket endast kan nås av den egna tillvaron. Heidegger 

menar att när detta missas leder det tillvaron in i ett främlingskap och ett främmandegörande 

inför sig själv. Detta förfallande stegras hela tiden och kategoriseras in i absurdum, samtidigt 

som den egentliga frågan undviks.55  

Enligt Heidegger består förfallandets varaart av - frestelse, lugnande, 

främmandegörande och sig-insnärjande (insnärjning), där han övergripande använder 

begreppet störtning för att beskriva det. Heidegger menar att tillvaron störtar in och ut ur sig 

själv, rycks mellan förståelse av sig själv och sina egentliga möjligheter vidare till mannets 

lugnande allomfattande falska förståelse. Heidegger beskriver det som en virvel som 

uppenbara tillvarons kastadhet, vilket är en fakticitet för tillvaron.56 

En viktig poäng Heidegger gör, samtidigt som det går att läsa in en kritik och ett svar till 

Husserls transcendentala ego, är att fråga huruvida tillvaron kan förstås som ett varande i vars 

vara det handlar om att kunna-vara. Samtidigt som detta varande redan i sin vardaglighet har 

förlorat sig och lever bort från sig själv. Heidegger besvarar sin egen retoriska fråga med att 

hävda att det endast går att göra detta påstående om tillvarons bevis ställs mot yttervärlden 

som objekt, vilket samtidigt skulle innebär att tillvaron är ett isolerat jag-subjekt. Detta 

argumenterar Heidegger naturligtvis hela tiden emot. Heidegger menar att eftersom tillvaron 

är i-världen-varo är det tydligt att förfallandet utgör det mest elementära beviset för tillvarons 
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existentialitet. Heidegger är återigen noga med att påpeka att förfallandet inte ska förstås som 

någonting annat än kunna-vara i världen. Heidegger menar att tillvarons benägenhet till 

förfallande endast visar tillvarons ontologiska struktur i världen. 57 

 

 

Heideggers kritik av Husserls intersubjektivitet 

 

Efter ovanstående redogörelse av Heideggers intersubjektivitet är nästa steg i uppsatsen 

att visa varför detta är en implicit kritik av Husserls konstitution av detsamma. Även om 

Husserl på ett uttömmande sätt beskriver egenhetssfären och hur den endast tillhör det 

transcendentala egot förblir det ändå dunkelt hur jaget, från att uppfatta sig själv som 

apodiktiskt givet, uppfattar den andre som en analogi av sig själv.  

Husserl beskriver denna analogi som en appresentation - den andre erfars som om det 

vore jag, men som ett eget subjekt. Detta sker genom att jaget upplever den andre som en 

återspegling av sig själv med sin så kallade appresentativa sida, med sitt tillhörande själsliv. 

Zahavi poängterar i flertalet av sina texter hur transcendensen av den egna levda 

kroppsligheten för Husserl är fundamentalt för att förstå den andra. Han menar att man får 

tillgång till denna förståelse när man upplever sig själv som både subjekt och objekt. Detta 

sker när den ena handen greppar den andra. Eftersom att man då erfar sig själv som ett subjekt 

som greppar ett objekt samtidigt som man erfar sig själv som ett objekt som blir greppat av ett 

subjekt.58  

I sin kritik beskriver Heidegger det som att subjektet genom inlevelsen från det egna 

jaget slår en ”ontologisk bro”59 mellan sitt ensamt givna subjekt till andra slutna subjekt. 

Någonstans sker ett hopp i Husserls redogörelse - från att förstå jaget som absolut givet till att 

beskriva den andre som en analogi med sig själv där den apodiktiska givenheten som Husserl 

argumenterar för hos det transcendentala egot går förlorad. För Heidegger är det Husserl 

beskriver snarare en ”dubblering” av självet.   

Heidegger fångar sin annorlunda förståelse av intersubjektivitet i följande citat: 

”››Inlevelse‹‹ konstituerar inte först medvaron, utan är möjlig först på dess grund och 

motiverad genom medvarons förhärskande deficienta modus i dess ofrånkomlighet.”60.  För 
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att förtydliga Heideggers annorlunda idé kring intersubjektivitet är Zahavis beskrivning 

behjälplig. Zahavi menar att man bör förstå Heideggers intersubjektivitet som apriorisk. Med 

det menar Zahavi att intersubjektivitet för Heidegger är ett förhållande som inte går att tänkas 

bort från subjektet. På samma sätt som Heidegger inte kan föreställa sig ett subjekt utan värld 

kan han inte heller föreställa sig ett subjekt utan andra subjekt, det vill säga utan 

intersubjektivitet.61  

I sin artikel ämnar Zahavis att belysa olika angreppssätt inom den fenomenologiska 

traditionen gällande frågan om intersubjektivitet. I sin artikel når han konklusionen att det 

finns fyra olika angreppssätt. Den första handlar om möjligheten att fokusera på ett 

mellanmänskligt möte ansikte mot ansikte och därvidlag försöka redogöra för de specifika 

medvetandetillstånd som uppstår. Detta sätt betonar betydelsen av inlevelse i förståelsen av 

intersubjektivitet. Det andra angreppssättet handlar om att inte förutsätta den andres givenhet 

aprioriskt, utan betonar att det avgörande i förståelsen av den andra går genom ett kluvet 

förhållande till den egna levda kroppsligheten. Jag är både subjekt och objekt till mig själv 

men även till andra, vilket är grunden för att förstå intersubjektivitet. Det tredje angreppssättet 

går ett steg längre och förutsätter att intersubjektivitet är aprioriskt rotat i förhållandet mellan 

subjekt och värld. Det fjärde och sista handlar om det som Zahavi menar att det tredje missar. 

Det är att det förminskar det mellanmänskliga mötet och därmed förbiser den andres 

transcendens, vilket det fjärde perspektivet vill överbrygga. Det betonar nämligen att mötet 

med en radikal annanhet (otherness) är en avgörande aspekt för intersubjektivitet, vilket 

Zahavi menar att man ofta når genom att visa på alteritet hos självet.62  

Vidare i sin kritik menar Heidegger att Husserls förståelse av den andre grundar sig på 

en otillräcklig argumentation för den andres medvaro, då argumentationen utgår ifrån att 

”tillvarons vara till sig själv vore varat till ett annat” 63. I samband med detta skriver 

Heidegger även ”den andre är en dubblett av självet” 64, vilket är grunden för Husserls 

argumentation kring intersubjektivitet (analogi som appresentation). Heidegger menar att 

denna argumentation vilar på inlevelsen av den andre utifrån jaget, som ett konstitutivt 

moment i förståelsen av den andre. Subjektet förstår alltså den andre med hjälp av inlevelse, 

vilket tillåter subjektet att begripa den andres existens.65  
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Heideggers förståelse av det han kritiserar kan formuleras som följer: för Husserl är ett 

subjekt först isolerat och förstår sig genom reduktionen som apodiktiskt givet. Därefter söker 

sig subjektet ut i världen och förstår att det finns andra subjekt som är dubbletter av det själv 

och ska då genom inlevelse begripa denna förståelse av den andre och intersubjektiviteten. 

Heidegger menar istället att redan innan den egna tillvaron är medveten om sin egen 

existens så påverkar redan de andra subjekteten den egna tillvaron, och det är det som är 

medtillvaron, vilket Zahavi betecknar som apriorisk intersubjektivitet. 

Vidare belyser Dallmayr Heideggers arbete utifrån ett övergripande perspektiv i 

uppgörelsen med dualismen, vilket är intressant mot vilken bakgrund Heidegger kritiserar 

Husserl. Utifrån perspektivet på tillvaron gör Dallmayr poängen att Heidegger aldrig ämnar 

undersöka medvetenhet eller egot likt Husserl. Heideggers mål är att finna vad varats mening 

är och meningen till varat går via tillvaron, då tillvaron är det vara som förstår varat, om än 

inadekvat. Därmed kan inte mänsklig existens, enligt Dallmayr, betraktas som någonting 

opåverkat av varat. Dallmayr menar att tillvaron är det som håller samman hela det 

strukturella komplex av vara och värld, därav Heideggers begrepp tillvaron, som på tyska är 

Dasein och bokstavligen betyder där-varo på svenska. Vidare menar Dallmayr att det är därför 

som Heidegger använder sig av en radikalt annorlunda terminologi som inte utgår ifrån ett 

ego eller subjekt och dylika termer, eftersom att det riskerar att missa det essentiella i 

människans struktur till världen. Enligt Dallmayr är anledningen till den radikala terminologin 

att Heidegger vill distansera sig från Descartes dualism och därmed även indirekt från 

Husserl. Vilket tidigare konstaterades till stor del bygger vidare på Descartes arv. Den främsta 

kritiken Heidegger gör, enligt Dallmayr, är att hävda att tidigare uppdelningar har missat den 

fundamentalontologiska aspekten som redan är ett givet faktum innan ett mänskligt subjekt 

kan erfaras, det vill säga att tillvaron redan är given i en värld med andra subjekt. Det Husserl 

och tidigare filosofer missar, enligt Dallmayr, är att ställa frågan om människans vara, vilket 

kommer före frågan om fenomenologiska tolkningar av personligheter.66 

Heidegger argumenterar för att intersubjektivitet är ett konstitutivt moment för tillvaron 

som i-världen-varo och menar att det inte går att föreställa sig ett subjekt utan andra subjekt. 

Han menar vidare att Husserls apodiktiska subjektet först är möjligt att greppa utifrån ett 

naturvetenskapligt räknande som kommer långt senare än tillvaron som medvaro. För att 

problematisera Heideggers utlåtande går det att komma med invändningen att det utifrån ett 

teoretiskt resonerande går att komma med invändningen att det inte är omöjligt att tänka sig 
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ett subjekt utan både värld och intersubjektivitet, likt det Descartes ponerade med sitt 

berömda tvivel. Heideggers invändning till detta skulle kunna vara att det inte går att 

föreställa sig hur ett subjekt likt människan skulle se ut utan intersubjektivitet, eftersom att det 

är en apriorisk förutsättning för tillvarons i-världen-varo och därmed en medkonstituerande 

del av tillvaron själv. På samma sätt som att det inte går att föreställa sig tillvaron utan sina 

fem sinnen, då människan utan sina fem sinnen inte skulle vara en människa utan en annan 

varelse, går det inte att föreställa sig människan utan andra människor.  

Även Dallmayr gör denna poäng i sin text, där han menar att Heideggers huvudsyftet i 

Vara och Tid är att decentralisera det mänskliga subjektet, dock menar han att det är viktigt att 

poängtera att Heidegger alltid vill undvika att falla in i omänsklig objektivism.67 I ljuset av 

Heideggers bakgrund, som elev till Husserl och den fenomenologiska skolningen, går det att 

förstå Heideggers vilja till att vända sig emot det subjektivistiska men samtidigt inte förfalla 

till ett objektivistiskt perspektiv, vilket även är en delförklaring till Heideggers genomgående 

uppgörelse med en dualistisk världsförståelse.   

Dallmayrs tes i texten är att Heidegger inte kan kategoriseras som vare sig värdslig 

(objektiv) eller individualistisk, vilket är någonting som ofta återkommer i olika tolkningar av 

Heidegger. Ofta tolkar man Heidegger utifrån Husserl och tillskriver därmed dem båda en 

subjektivistisktolkning fast på olika sätt, det vill säga Husserls subjektivistiska analys som 

egologisk och Heideggers som ontologisk. En annan kritik som har riktas mot Heideggers 

konstituerande av medvaron och det som medföljer är, enligt Dallmayr, att Heideggers 

oegentliga och egentliga modus endast är en återspegling av Husserls naturliga inställning och 

de olika reduktionerna, som då skulle vara det egentliga varat hos Heidegger.68  

Vidare menar Dallmayr att man i kritiken menar att Heidegger skulle följa samma 

struktur i sin redogörelse av tillvarons förfallande till världen. Då man kritiserar hur 

donvärlden ger tillgång till en intersubjektivvärld och menar att det skulle vara detsamma som 

den appresentativa sida av ting som beskrevs tidigare i redogörelsen av Husserls 

konstituerande av intersubjektivitet. Dallmayr menar att om kritiken stämmer skulle det 

innebära att även Heideggers idé om den andre skulle grunda sig på inlevelse. Dallmayr är 

skeptisk till den tolkningen och menar att Heidegger konstituerar den andre, inte med 

inlevelse, utan genom att tillvaron upptäcker donvärlden och således kan greppa att den lever i 

en delad värld. Anledningen till att Dallmayr hävdar detta är för att tillvaron först och främst 

ombesörjer donvärlden, det vill säga tillvarons huvudsakliga uppehållande i världen är att 

                                                           
67 Ibid. s. 221 
68 Ibid. S. 229 - 239 
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arbeta med olika ting. Dallmayr beskriver träffande att tillvaron är för-egologisk i den 

meningen att den föregår alla vanliga dikotomier och att tillvaron även är för-kognitiv i det att 

tillvaron i första hand är involverad i praktiska aktiviteter. 69  

Avslutningsvis gör Dallmayr en intressant observation angående de normativa anspråk 

som mannets offentlighet bär med sig i den klassiska filosofiska frågan gällande hur ett gott 

liv bör ser ut. Detta eftersom att tillvaron endast kan återvinna sig själv genom att leva ett 

autentiskt liv, det vill säga ett liv som kunna-vara, tillvarons vara utmärks av att kunna-vara. 

Enligt Dallmayr är det karakteristiska för den autentiska medvaron att den är respektfull inför 

andra i sin tillvaro och deras potential för kunna-vara snarare än det klassiskt kantianska arvet 

av att vara ett mål för en själv. 70 

 

Konklusionen från ovanstående redogörelse blir därmed att Heideggers analys av 

förhållandet mellan subjekt och subjekt eller intersubjektivitet skiljer sig markant från 

Husserls. Heidegger utgår inte i sin analys från att det ensamt givna subjektet är kärnan varpå 

det sociala och kulturella livet sedan socialiseras in i subjektet, subjektet är inte en 

”obefläckad” kärna. För Heidegger är subjektet, eller tillvaron som han benämner det, inte 

någonting som är givet som en inre kärna och sedan socialiseras in i en intersubjektiv värld.  

Tvärtom, menar Heidegger, är tillhörandet till en social och kulturell värld det 

ursprungliga och där tillvaron och medvaron som mest befinner sig. I konstaterandet att 

tillvaron som mest befinner sig i det vardagliga alldagliga, följer det logiskt att det inte kan 

vara någonting annat än genomsnittlig. Per definition måste det där man befinner sig som 

mest bli till det genomsnittliga, på samma sätt som att det som det finns mest av blir det 

genomsnittliga. 
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Sammanfattning  
 

Uppsatsen ämnade behandla frågan om intersubjektivitet hos Husserl och Heidegger 

och närmare belysa den implicita kritik Heidegger i Vara och Tid riktade mot Husserls 

konstitution av den andre. Efter att ha redogjort för både Husserls och Heideggers 

konstituerande av intersubjektivitet behandlades Heideggers implicita kritik närmare.  

I redogörelsen av Heideggers kritik framgick det utifrån Zahavi och Dallmayr att den 

främsta skiljelinjen mellan Heidegger och Husserl bestod i att Husserl grundar sin förståelse 

av den andre på inlevelse medan Heidegger grundar den på ombesörjandet i donvärlden, 

mannet, alldagligheten och offentligheten.  

I förlängningen leder detta till olika tolkningar av vad som är det ursprungliga tillståndet 

för människlig kunskap. Enligt Heidegger är samvaron med andra människor avgörande och 

formande för människan på en fundamentalontologisk nivå. Även för Husserl är givetvis 

andra människor konstituerande för det egna subjektet men det mest ursprungliga förblir ändå 

det egna subjektet. Således kan uppsatsen hävda att den har lyckats belysa det som den 

ämnade att göra. 

 Avslutningsvis betonar uppsatsen ödmjukt sin påverkan på frågan gällande 

intersubjektivitet ur ett historiskt perspektiv och konstaterar att frågan förmodligen aldrig 

kommer att få ett definitivt svar. Men som bidrag till denna stora fråga önskar uppsatsen ändå 

bidra genom att öppna upp diskussionen med en fråga: hur kan det filosofiska medvetandet 

bidra till en mer ansvarsfull medvarandravaro som inte blint följer pratet, nyfikenheten och 

tvetydighet som grundar mannet? Detta öppnar vidare mot frågan om de etiska 

konsekvenserna Heidegger anlägger, vilket det finns en omfattande diskussion kring.  
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