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Nietzsche’s Double Concept of Truth 

For an Ambiguous Concept of Truth in Nietzsche’s Philosophy 

 

Abstract 

 

This thesis aims to investigate what Nietzsche says about the concept of truth in several of his 

works. The works of Nietzsche that will be object to this investigation are On Truth and Lies 

in a extramoral sense, The Gay Science as well as Beyond Good and Evil. In this thesis I 

argue, with support from Maudemarie Clark’s book Nietzsche on Truth and Philosophy, that 

Nietzsches idea of truth best coincides with the correspondence theory of truth. The thesis 

comes to the conclusion that Nietzsche’s use of the concept of truth varies between truth as 

illusion, and truth as something like “the object in itself”. The purpose of the thesis is not 

only to investigate Nietzsches conception of truth, but to formulate an understanding of 

Nietzsches concept of truth as something with double meaning. On the one hand truth in 

universality, as it exists as conceptuality. On the other, truth in particularity, as it exists 

independent of mankind. Finally, I will investigate if it is possible for the individual to fully 

reach, or atleast come close to, this second meaning of truth. 
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1.1 Inledning 

 

De flesta har klart för sig vad begreppet sanning innebär, det vill säga vad de har lärt sig att 

begreppet innebär. Förutsatt att det finns något som sanning kan frågan ställas huruvida 

människan i själva verket kan nå denna. Det finns flera vedertagna teorier om sanning, 

uppsatsen kommer att utreda två av dessa för att placera in Nietzsche i ett filosofiskt 

sammanhang. Nietzsche skulle kanske ha invändningar mot att kategoriseras på detta sätt, 

eftersom att han är en välkänd motståndare till dogmatism. Att förstå vad Nietzsche skriver 

kräver emellertid tolkning, och för att denna tolkning inte ska verka godtycklig måste 

diskussionen kring Nietzsche innefatta en diskussion kring begreppen han arbetar med. 

Begreppet sanning är i denna uppsats i synnerhet viktigt att förstå. De vedertagna teorierna 

om sanning som kommer att förklaras är i huvudsak teorin om sanning som korrespondens 

och teorin om sanning som koherens. I uppsatsen diskuteras några moderna tolkningar ur 

framförallt ett analytisk-filosofiskt perspektiv som applicerar dessa teorier för att förstå och 

klassificera Nietzsches tankar. Eftersom Nietzsche själv vänder sig mot dogmatism, samt det 

klassificerande som mänskligheten ägnar sig åt, visar det sig i uppsatsen att dessa 

klassificeringar missar något väsentligt i Nietzsches sätt att tänka runt sanning. Uppsatsen 

presenterar ytterligare ett förslag för hur Nietzsches tankar runt sanning ska förstås, detta 

förslag utgörs av ett tvetydigt sanningsbegrepp. Uppsatsen kommer i huvudsak att hänvisa till 

tre huvudverk, Om sanning och lögn i utommoralisk mening (förkortas SL), Den glada 

vetenskapen (förkortas GV) och Bortom gott och ont (förkortas BG). 
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1.2 Samtid och relevans 

 

I dagens globaliserade samhälle där all typ av media är lättare att få tillgång till än att 

undvika, kan globala organisationer och politiska institutioner fabricera egna sanningar, 

sanningar som sedan tas för givna av människor som sedan agerar politiskt utifrån dessa 

sanningar. I och med detta inflytande som politiker och opinionsbildare har på människor 

runt om i världen påverkas samhället i sin helhet av dessa osanningar som maskeras som 

sanningar, det kan påstås att detta är ett av den moderna tidens största problem. När 

mänskligheten står inför stora förändringar och överhängande katastrofer, som kärnvapenkrig 

mellan superstater och klimatkatastrofer som ökar i både frekvens och allvar, får alla 

osanningar konsekvenser. Varken individen eller samhället kan kosta på sig att bli vilseledd i 

så pass stora frågor, därför är frågan om sanning i allra högsta grad aktuell idag, speciellt i en 

politisk kontext.  

 Sanning idag bär utöver sin politiska aktualitet på samma fråga som den alltid har 

gjort, om det som ter sig som verkligt för människan egentligen är det. Det är befogat att 

påpeka att vi idag lever i ett samhälle där nästan allting är skapat av människohand. Ställer 

jag mig på ett torg och vrider på mig ett helt varv är det sannolikt att allt jag kommer att se, 

bortsett från himlen och mina medmänniskor, är skapat av människor. Det är underligt att 

tänka sig att sanning skapas varje gång något nytt skapas, att människan genom upprättandet 

av nya ting utvidgar sanningen. Kanske ger detta en fingervisning om den roll som 

människan spelar i skapandet av sanning. Det till synes vetenskapliga och empiriska samhälle 

vi lever i har solidifierat uppfattningen att sanningen är sanningen, det finns en övertygelse 

om att sanningen måste vara orubblig för att kallas för sanning. Man vill ge intryck av att 

människan inte spelar någon roll alls utöver en tolkare av sanningen, om ens detta. När 

Nietzsche beskriver människans olika övertygelser som övermod och självbedrägeri förklarar 

han krig mot den vetenskap som har växt fram i hans samtida Europa. Därav är det viktigt, 

utöver politiska och filosofiska implikationer hos begreppet sanning, att skriva om detta 

begrepp i dagens vetenskapliga klimat.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

 

Det preliminära syftet med följande uppsats är att undersöka hur Nietzsche förstår begreppet 

sanning. Eftersom att Nietzsches skrifter skiljer sig från varandra beroende på vilket skede av 

livet han själv befann sig i kommer den utredande delen av uppsatsen att behandla urvalet av 

Nietzsches skrifter kronologiskt. Därav blir det syftet med uppsatsen i själva verket att 

undersöka hur Nietzsche förstår begreppet sanning i respektive skrift, då hans uppfattning av 

begreppet möjligtvis kan skilja sig åt beroende på vilken skrift som behandlas. Det kan 

argumenteras för att Nietzsche i de olika skrifterna angriper frågorna från olika perspektiv 

beroende på vad han vill poängtera. Ett förlängt syfte med uppsatsen är att visa att Nietzsches 

sanningsbegrepp måste förstås som ett begrepp med dubbel mening, och att på så sätt utforma 

en ny förståelse för detta begrepp hos Nietzsche. 

 Eftersom att uppsatsens syfte är att undersöka begreppet sanning i olika skrifter och 

därur utarbeta en ny förståelse för Nietzsches sanningsbegrepp lyder frågeställningen för 

uppsatsen: Hur uppfattar Nietzsche begreppet sanning i ett urval av skrifter? Hur skulle en ny 

förståelse av Nietzsches sanningsbegrepp se ut? 

 

1.4 Forskningsbakgrund  

 

För att undersöka begreppet sanning hos Nietzsche kommer uppsatsen att åberopa tre stycken 

skrifter av moderna filosofer som behandlar detta begrepp i hans texter. Justin Remhof 

försöker i sin artikel “Nietzsche’s conception of truth: Correspondence, coherence or 

pragmatist?”1 utreda Nietzsches förståelse av begreppet sanning, med målet att avgöra 

huruvida hans uppfattning sammanfaller med någon av de tre klassiska teorierna 

korrespondens, koherens och pragmatism. Remhofs insikter kommer i huvudsak att användas 

i resonemanget kring Nietzsche’s uppfattning av begreppet sanning för att förstå hur en 

modern tolkning av Nietzsche ser ut. 

 Med målet att åstadkomma en diskussion kring Nietzsches förståelse av begreppet 

sanning kommer uppsatsen också att använda sig av Maudemarie Clarks undersökning av 

Nietzsches sanningsbegrepp i boken Nietzsche on Truth and Philosophy.2 Clark förklarar i 

 
1 Justin Remhof, “Nietzsche’s Conception of Truth: Correspondence, Coherence, or Pragmatist?”, 

The Journal of Nietzsche’z studies, Volume 46, issue2, (Penn State University Press, 2015) 
2 Maudemarie Clark, Nietzsche on Truth and Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 

1990) 
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denna bok hur Nietzsches uppfattning av begreppet sanning utvecklas genom hans olika 

texter. Clarks resonemang kommer att ställas i kontrast till Remhofs resonemang med 

förhoppningen om att detta ska leda till en mer välutvecklad förståelse av Nietzsches eget 

resonemang. I huvudsak kommer uppsatsen att åberopa kapitel 1, 2, 3 och 4 ur Clarks bok 

eftersom att dessa kapitel ger en bra grund till diskussionen i denna uppsats. 

 Christopher Janaways artikel “Beauty is false, truth is ugly: Nietzsche on art and 

life.”3 ingår i boken Nietzsche on Art and Life som består av elva filosofiska artiklar som 

behandlar Nietzsches förståelse av delvis sanning, men även konst, i ett flertal av hans verk. 

Janaway skriver om det förskönande som konstnären enligt Nietzsche ägnar sig åt i 

konstskapandet. Janaway kontrasterar Nietzsches tidiga verk mot de senare verken, bland 

annat Den glada vetenskapen och förklarar att den yngre Nietzsche inte ännu hade utformat 

sin idé om viljan till makt. Därtill kastar Janaway ljus på sanning och illusion som teman i 

Nietzsches tidiga skrifter.  

 

2.1 Utredning 

 

Det är ett välkänt påstående att den tidiga, unga Nietzsche skiljer sig i mycket från den sena, 

äldre Nietzsche. På grund av detta kommer uppsatsen först att undersöka Nietzsches 

förståelse av begreppet sanning i den tidiga texten Om sanning och lögn i utommoralisk 

mening och senare i utredningen undersöka de senare texterna Den glada vetenskapen och 

Bortom gott och ont. 

 I flera texter där tolkare av Nietzsche angriper Nietzsches påståenden tycks slutsatser 

ofta innehålla en hög grad av tolkande. Inte bara blir detta intressant när tolkandet rör just 

Nietzsche, eftersom att översättning och metafor ofta associeras med denna tänkare, utan 

även för att en tolkning kan innebära ett slags våldsverkan. Det kan vara våldsamt att tolka 

någon annan eftersom att tolkningarna som görs inte alltid stämmer överens med vad den 

som blir tolkad från början menade. Tolkningar görs ibland där det inte finns tillräckligt 

mycket underlag för att göra en tolkning. Det är därför viktigt att vara medveten om när man 

tolkar någon så att det inte görs omedvetet och leder till förhastade slutsatser. Att tolka är i 

högsta grad nödvändigt när det gäller Nietzsche. Kanske kan detta bero på att Nietzsche 

sällan uttrycker sina tankar på konventionellt vis utan genom metaforer och aforismer, det 

 
3 Christopher Janaway, “Beauty is false, truth is ugly: Nietzsche on art and life”, Ur: Daniel Came. 

Nietzsche on Art and Life (Oxford: Oxford University Press, 2014) 



 

7 

kanske även är detta som gör många av hans skrifter så pass rika på innehåll och så pass 

omdiskuterade. En uppsats som ämnar förstå Nietzsche måste emellertid även tolka honom 

och för att detta tolkande inte ska verka godtyckligt kommer uppsatsen att i utredningen 

åberopa tolkningar som har gjorts av andra.  I mitt urval av texter att arbeta med har jag till 

viss del följt det urval som gjorts av Taylor Carman i boken Nietzsche on Truth and Untruth: 

Selected Writings. Nietzsche kommer emellertid att genomgående citeras ur den svenska 

samlingsutgåvan av hans skrifter. 

  

2.2 Om sanning ur Om sanning och lögn i utommoralisk mening  

 

I Om sanning och lögn i utommoralisk mening skriver Nietzsche “Ty det finns för detta 

intellekt ingen mission som leder ut över människolivet.” (SL, sid 504) Vad säger oss 

egentligen detta påstående? Till att börja med tycks “människolivet” vara något som är 

avskilt från resten av verkligheten, från naturen. Intellektet har ingen mission som leder ut 

över, bortom det mänskliga livet. Människan är alltså inte lika mycket en del av verkligheten 

som hon befinner sig i verkligheten. Nietzsche tillskriver människans intellekt en 

ändamålsenlighet, att främja “människolivet”. I och med att intellektet har detta som mål 

placerar människan sig själv i centrum. Det här kan uppfattas som en typ av självbedrägeri, 

människan låter sig själv luras. Enligt Nietzsche är människan djupt försjunken i illusioner 

och drömbilder, hon låter dessa drömmar ljuga för henne. Nietzsche frågar sig vad människan 

faktiskt vet, om naturen inte döljer allt från henne, till och med hennes egen kropp?4 

Människa och natur är två olika, inbegripna i en slags maktrelation där naturen döljer 

verkligheten för människan. Kanske beror det på denna maktrelation som människan som 

individ känner behovet av en bundsförvant och finner detta i andra människor. Nietzsche 

skriver nämligen att människan nödvändigtvis vill bli fri från bellum omnium contra omnes, 

allas krig mot alla, och därför sluter partiell fred med sina medmänniskor. (Sl, sid 504) I och 

med denna fred är det inte längre människan som individ, utan mänskligheten som grupp, 

som strävar efter sanning och verklighet. Detta är enligt Nietzsche första steget mot att skapa 

den konstruktion som sanningen kommer visa sig vara. Först när det finns fler individer, 

någon annan, finns möjligheten att uttala en sanning eller en lögn. Det är först när ens egen 

uppfattning kan stämma överens, eller inte stämma överens med någon annans, som du kan 

 
4 Firedrich Nietzsche, Samlade skrifter, Band 2, Om sanning och lögn i utommoralisk mening, 

(Stehag: Symposion, 2005), sid 504 
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bli kallad lögnare. Nietzsche skriver att “Lögnaren använder de gällande beteckningarna, 

orden, för att få det overkliga att framstå som verkligt” (SL, sid 505) Han förklarar på så sätt 

att det är genom att använda sanna uttryck, ord, som lögnaren får osanningar att likna 

sanningar. Trots den känsla av avsmak de flesta associerar med ordet lögn så är det enligt 

Nietzsche inte själva lögnen som ger upphov till denna känsla hos människan, det är vad som 

följer på vissa sorters lögner. (SL, sid 505) Människan trånar endast efter de goda följderna, 

det som hon begriper och kan organisera i sin bild av verkligheten. Därför är hon fientlig till 

de sanningar som inte sällar sig till resten av hennes bild av verkligheten, och rent av föraktar 

dessa. Emedan sanningar utan konsekvenser, positiva eller negativa, inte rör henne i ryggen. 

Nietzsche beskriver på detta sätt att människan söker sanning endast till en viss grad. Han 

skriver att “Människorna skyr då inte så mycket att bli bedragna som att skadas genom 

bedrägeri; de hatar […] de dåliga, ogynnsamma följderna av vissa slags illusioner.” (SL, sid 

505) Detta kan hjälpa oss att förstå hur människan enligt Nietzsche har både en vilja till 

sanning och en vilja till osanning. 

 Nietzsche antyder att det kan finnas en verklighet oberoende av människan, bortom 

språket, som tinget i sig. För människan är detta emellertid ointressant eftersom att det är så 

pass främmande, tinget i sig är nämligen ren sanning utan konsekvens. Människan hyser 

inget förakt mot tinget i sig eftersom det inte för henne ger några “ogynnsamma följder” men 

hon hyser ingen kärlek till det eftersom det inte ger några gynnsamma följder heller. Tinget i 

sig främjar inte “människolivet”. Språket tycks för Nietzsche vara något absolut 

ändamålsenligt som endast finns till som ett verktyg för att översätta tinget i sig. Genom 

översättningen framställs tinget i sig så som det är av användning för människan. (SL, sid 

505) Delvis är detta ett exempel på det som Nietzsche beskrev tidigare, hur människan 

placerar sig själv i centrum, denna gång genom språket. Därtill innebär Nietzsches 

erkännande av tinget i sig att det enligt honom existerar något oberoende av människan, 

vilket ger ytterligare stöd för påståendet att människan befinner sig i resten av verkligheten 

snarare än att hon är en del av den.  

 

“En nervretning, att börja med överförd till en bild! Första metaforen. Bilden åter 

formad till ett ljud! Andra metaforen. Och varje gång ett fullständigt överhoppande av 

sfären, rakt in i en helt annan och ny sfär.“ (SL, sid 506)  

 

På det här sättet beskriver Nietzsche språkets förfrämligande, som en dubbel metafor. 

Nietzsche menar att varje metafor innebär ett kliv bort från verkligheten, vilket i sin tur 
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innebär att språket för människan längre bort från verkligheten. Det verkar utifrån detta 

resonemang omöjligt för språket att göra anspråk på sanning. Nietzsche visar speciellt 

intresse för vad ett begrepp består av, och han fastställer att skapandet av ett begrepp innebär 

att göra likt det som är olikt. (SL, sid 507) Det är att bortse från det som gör någonting unikt 

och att se endast likheter. Det är alltså detta som språket gör, det skapar likhet ur unikhet. 

Naturen däremot, innehar enligt Nietzsche ingen likhet över huvud taget. Den etablerade 

sanningen är därför enligt Nietzsche illusioner och metaforer som ter sig som sanningar 

eftersom att människan, mänskligheten, har glömt att de är just illusioner och metaforer. (SL, 

sid 507) Eftersom att detta glömmande är - vilket allt glömmande egentligen är - tidsligt, så 

måste det vara genom tiden och därmed genom historien det sker. Detta samband mellan 

glömska, sanning och historia kommer vi i uppsatsen att komma tillbaka till i en avslutande 

diskussion. 

 För att människan ska kunna bli fri från de metaforer och illusioner som vi här 

diskuterat måste hon enligt Nietzsche på något sätt se unikheten i verkligheten. I följande 

citat beskriver han hur detta ska gå till. 

 

“[…] endast genom att okuvligt tro att denna sol, detta fönster, detta bord är en 

sanning i sig, kort och gott endast genom att människan glömmer sig som subjekt, 

dessutom som konstnärligt skapande subjekt, lever hon med någon ro, säkerhet och  

konsekvens […]” (SL, sid 509) 

 

Nietzsche beskriver här att människan måste glömma sig själv som subjekt. I den dubbla 

metaforen är varje steg ett överhoppande av sfärer, dessa sfärer är subjektet och objektets 

sfär, som är så olika att människan genom detta överhoppande förfrämligar sig från 

verkligheten. Genom att glömma sig som subjekt skulle människan komma närmare 

verkligheten så som oberoende av henne själv. Hon skulle genom detta glömmande kunna 

leva med någon grad av “säkerhet”. 

 Det är enligt Nietzsche genom det glömmande som följer på språket som människan 

väcker sin längtan efter, och trohet till sanningen som något oberoende av människan. Även 

fast det hon själv fabricerar inte kvalificerar som sanning väcks lusten till sanning inom 

henne till liv. Viljan till sanning går hand i hand med viljan att särskilja sig från naturen och 

djuren. Människan använder sitt språk i sitt tänkande och faller inte längre offer för sina egna 

lustar, hon tänker i begrepp och rangordnar dessa. (SL, sid 507) Hur kan vi då förstå 
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Nietzsches tankar om sanning i detta tidiga verk i relation till vedertagna modeller för att 

beskriva vad sanning är? 

 

2.3 Korrespondens eller koherens? En samtidsorientering 

 

Inom forskning kring sannings-teori görs ofta en skillnad mellan sanning som korrespondens 

och sanning som koherens. Bland de som tolkar Nietzsche, i synnerhet ur ett analytisk-

filosofiskt perspektiv, är det vanligt att använda dessa som ramverk för att försöka 

klassificera hans tankar och därmed förstå dem bättre. Det påpekades i inledningen till 

uppsatsen att Nietzsche skulle ställa sig kritisk till denna klassificering. Trots detta kommer 

dessa två teorier diskuteras för att få klarhet i vad Nietzsche menar, då han ofta förmedlar 

sina tankar genom metaforer och aforismer. Utöver dessa två vedertagna teorier presenteras i 

detta skede av undersökningen en tredje teori om sanning, pragmatism gällande sanning. 

Denna teori dyker i argumentationen upp som ett alternativ till korrespondensteorin och 

koherensteorin. 

Sanningsteorin om korrespondens innebär att en sanning är det som korresponderar 

med ett faktum i världen. En sanning existerar i relation till världen där en specifik sanning 

korresponderar med ett specifikt faktum. En sann utsaga eller tanke korresponderar alltså 

med ett faktum i världen. En sanning kan vara både ett objekt och en utsaga, men i det senare 

fallet måste utsagan korrespondera med sitt objekt som utsagan handlar om samt ett faktum i 

världen för att kallas sanning.5 

Sanningsteorin om koherens innebär att en sanning är det som stämmer överens med 

andra etablerade sanningar. Teorin innebär alltså att sanningen är det som ses som sant och 

kan etableras som sanning utan att göra andra sanningar eller relationerna till dessa ologiska. 

Koherensteorin är en rival till korrespondensteorin eftersom att koherens mellan etablerade 

sanningar inte står som ensamt kriterium för sanning ifall sanning kräver korrespondens med 

faktum i världen.6 

Filosofen Justin Remhof presenterar argumentet att Nietzsche skulle vara pragmatiker 

gällande sanning. Pragmatism gällande sanning innebär att se sanning som det som bäst 

passar människans strävan. Remhof undersöker i sin artikel “Nietzsches Conception of truth: 

 
5 “The Correspondence Theory of Truth”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, hämtad 4e Januari, 

2020, https://plato.stanford.edu/entries/truth-correspondence/#9.1 
6 “The Coherence Theory of truth”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, hämtad 4e Januari, 2020, 

https://plato.stanford.edu/entries/truth-coherence/ 

https://plato.stanford.edu/entries/truth-correspondence/#9.1
https://plato.stanford.edu/entries/truth-coherence/
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Correspondence, Coherence or Pragmastist?” till vilken grad Nietzsches sanningsbegrepp 

sammanfaller med vedertagna sanningsteorier. Remhof skriver att viljan till sanning enligt 

Nietzsche är ett fastställande, ett making fixed, och inte viljan att bli medveten om någon 

sanning som redan finns. Därför anser Remhof, precis som denna uppsats tidigare 

konstaterat, att sanning enligt Nietzsche inte är ett sökande utan ett konstruerande. Detta 

resonemang leder Remhof till slutsatsen att sanningen enligt Nietzsche är ett aktivt 

fastställande och inte något som redan är fastställt, aktivt eftersom det är ständigt pågående.7 

Vidare är detta fastställande bundet till fastställandet av objekt, som i sin tur kräver språket i 

form av namn och begrepp för att kunna vara objekt. Detta innebär för Remhof att Nietzsches 

idéer om sanning skulle kunna stämma överens med korrespondensteorin ifall det inte var så 

att människan hade skapat alla faktum. Remhof skriver kritiskt “Objects independent of us do 

not determine which propositions correspond or fail to correspond.”8 Objekten, som är 

oberoende av människan, bestämmer inte vilka utsagor som stämmer överens med vilka 

fakta. Remhof menar att det är först hos människan som något sådant kan hända, att en utsaga 

sammanfaller med ett faktum, eftersom att människan är den som tolkar världen.  

I sin bok Nietzsche on Truth and Philosophy skriver filosofen Maudemarie Clark att 

det hos korrespondensteorin uppstår ett problem som har med korrespondens mellan utsagor 

och verkligheten att göra. Om en utsaga korresponderar med ett faktum måste detta innebära 

att utsagan korresponderar med alla faktum. Hon använder sig av följande exempel. Utsagan 

att staden New York ligger öster om Chicago korresponderar med faktumet att New York 

faktiskt ligger öster om Chicago. Därtill korresponderar denna utsaga med faktumet att 

Chicago ligger väster om New York, samt att Chicago ligger väster om den största staden i 

USA. Clark menar att detta leder till att alla utsagor stämmer överens med alla faktum. Clark 

menar att faktumet “Chicago ligger väster om New York” Inte bara korresponderar med 

utsagan “Chicago ligger väster om New York” utan även med utsagan “Chicago ligger väster 

om den största staden i USA” och därmed flera liknande utsagor. Clark förklarar att i och 

med denna situation så överbefolkar vi världen med lingvistiska dubbelgångare. Detta leder i 

sin tur till att varje faktum förlorar sin unikhet, sin entydighet, och blir tomt på sanning.9 

Clark går emellertid till korrespondensteorins försvar. Hon menar att en utsaga snarare än 

 
7 Justin Remhof, “Nietzsche’s Conception of Truth: Correspondence, Coherence, or Pragmatist?”, sid 

231 
8 Justin Remhof, “Nietzsche’s Conception of Truth: Correspondence, Coherence, or Pragmatist?”, sid 

232 
9 Maudemarie Clark, Nietzsche on Truth and Philosophy, sid 37 
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beskriva vad något är, beskriver hur detta något är i världen, på engelska det något 

svåröversatta “state of”. Beskrivandet är alltså att säga “Chicago ligger väster om New York” 

men med insikt om att det ligger till på detta vis just nu, för människan som beskriver. Vidare 

skriver Clark med ytterligare tydlighet att enligt hennes lösning på korrespondensteorins 

problem kan vi till och med fortsätta att tala om sanning som det som sammanfaller med 

sättet på vilket världen är. Det viktiga är att vi inte blandar ihop “sättet på vilket världen är” 

med faktum, eftersom dessa faktum inte ontologiskt är annorlunda från sanna utsagor eller de 

sanningar som människan själv konstruerar. Clark menar att hennes lösning på 

korrespondensteorins problem kräver att man förkastar idén om subjektiv idealism, 

uppfattningen att inget existerar utom idéer eller representation.10 

 I kontrast till Clark menar Remhof att Nietzsche endast ser utsagor som sanna om de 

stödjer sig på andra utsagor, han citerar Nietzsche: “An isolated judgement is never ´true,´ 

never knowledge; only in the connection and relation of many judgements is there any 

surety”.11 Med sanning menas här den sanning som människan konstruerar. Citatet ovan ger 

ytterligare stöd åt påståendet att sanna utsagor ingår i ett kretslopp, eller ett system där de 

hela tiden refererar till sin helhet vilket ger dessa utsagor en helt godtycklig karaktär. Detta 

självrefererande system bär vissa likheter med den sanningsteori som Remhof vid det här 

laget presenterar, koherensteorin. Även denna teori tar Clark upp i sin bok. Enligt denna teori 

består och rättfärdigas sanning som bekant av sin relation till andra sanningar. Just på grund 

av detta så kan de enligt Remhof även rättfärdigas empiriskt vilket enligt honom är viktigt för 

Nietzsche.12 Clark skriver tvärtom att Nietzsche bara skulle ha anledning att förkasta 

korrespondensteorin om han först godtar tanken om subjektiv idealism, vilket Clark menar att 

han inte gör.13 I och med att Nietzsche förkastar subjektiv realism förkastar han enligt Clark 

det hon kallar för “metafysisk korrespondensteori”14, vilket innebär att Nietzsche förkastar att 

verkligheten är en mänsklig företeelse. Visserligen finns det en verklighet, människans 

verklighet, som översätts till något som är begripligt för henne. Men det visar sig vid denna 

 
10 Maudemarie Clark, Nietzsche on Truth and Philosophy, sid 38 
11 Justin Remhof, “Nietzsche’s Conception of Truth: Correspondence, Coherence, or Pragmatist?”, 

sid 232 
12 Justin Remhof, “Nietzsche’s Conception of Truth: Correspondence, Coherence, or Pragmatist?”, 

sid 233 
13 Maudemarie Clark, Nietzsche on truth and Philosophy, sid 40 
14 Egen översättning från “Metaphysical correspondence theory” 
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punkt i argumentationen att Nietzsche även ser möjligheten till en verklighet som är 

oberoende av människan.15 

Nietzsche accepterar alltså inte att sanningen är det som sammanfaller med 

människans egna uppfattningar, denna slutsats kan dras eftersom att verkligheten enligt 

Nietzsche inte är beroende av människan, verkligheten låter sig inte begreppsliggöras. Likt 

språket som inte verkar kunna göra några anspråk på sanning på grund av sin konstruerade 

natur tycks koherensteorin vara alltför mänsklig. Alltför mänsklig eftersom den beskriver ett 

system som skapats av människan själv. Remhof vänder sig även mot att Nietzsche skulle 

acceptera en sanning som tycks vara så pass statisk att något skulle kunna sammanfalla med 

den. Remhof anser att Nietzsches förståelse kanske bäst sammanfaller med en pragmatisk 

förståelse av sanning. En pragmatisk ståndpunkt innebär att förstå sanningar, som det som 

bäst passar människans intressen.16 Till synes motsägelsefullt skriver Remhof: “Insofar as 

life-preserving beliefs may actually be false - and according to Nietzsche we must ´recognize 

untruth as a condition of life´ - Nietzsche appears to side against pragmatism about truth.”17 

Med detta påstående menar Remhof att osanningar för Nietzsche kan vara artuppehållande, 

och att detta innebär att sanningen därför inte alltid är det som för människan är användbart 

och artuppehållande. Remhof påpekar att ordet “false” i föregående påstående kanske 

uppfattas på fel sätt och att det är därför Nietzsche verkar ställa sig emot en pragmatisk 

förståelse av sanning. Att ett påstående är falskt innebär inte nödvändigtvis att det inte passar 

in i människans världsbild. Remhof menar snarare att utsagor kan vara sanna om de 

presenteras som avhängiga människans konstruerande. Matematiska och logiska utsagor är 

till exempel sanna inom ramen för det mänskliga förnuftets sfär.18 Just eftersom begreppet 

“false” uppfattas fel, måste vi enligt Remhof läsa Nietzsche som pragmatiker, hans 

reservationer till trots. Detta på grund av att utsagor som gör anspråk på sanning kan 

innehålla sanning endast på grund av att de är artuppehållande och sker inom människans 

begreppsapparat. Däremot måste det ännu en gång påpekas att Nietzsche i Om sanning och 

lögn i utommoralisk mening erkänner att det kan finnas en sanning oberoende av människan, 

något sådant som tinget i sig. Ståndpunkten att han skulle vara pragmatiker hade varit solid 

 
15 Maudemarie Clark, Nietzsche on Truth and Philosophy, sid 39 
16 Justin Remhof, “Nietzsche’s Conception of Truth: Correspondence, Coherence, or Pragmatist?”, 

sid 234 
17 Justin Remhof, “Nietzsche’s Conception of Truth: Correspondence, Coherence, or Pragmatist?”, 

sid 236 
18 Justin Remhof, “Nietzsche’s Conception of Truth: Correspondence, Coherence, or Pragmatist?”, 

sid 236 
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ifall det inte var så att han erkände en sanning oberoende av människan. Om Nietzsche 

erkänner en sådan sanning, vilket han gör, innebär det att den sanning som konstrueras av 

mänskliga begrepp inte alls är den enda sanningen. Detta innebär i sin tur att sanningen som 

är konstruerad av mänskliga begrepp förlorar monopolet på sanningen. Just på grund av detta 

förefaller det märkligt att läsa Nietzsche som pragmatiker gällande sanning på det sätt som 

Remhof gör. 

Även Clark beskriver hur ordet “false” och även ordet “true” kanske uppfattas på fel 

sätt, att människan är ursprunget till dessa begrepp. Clark skriver följande om verkligheten. 

“[…] the world - that about which we have beliefs - exists independently of us in the sense 

that we cannot reduce its existence to acts of knowledge or the occurrence of 

representations.”19 Verkligheten har alltså sin egen existens oberoende av människan, detta är 

ytterligare ett argument mot koherensteorin, som enligt Clark inte kräver någon sådan grund. 

I citatet ovan skriver Clark att världen existerar oberoende av människan, på så sätt att den 

inte kan reduceras till “the occurence of representations”. Dessa representationer är de satser 

och utsagor människan gör om verkligheten, och i och med dessa representationer 

generaliserar människan världen och gör den begriplig. Därav kan slutsatsen dras att 

människan brukar en slags orättfärdig makt när hon gör utsagor om verkligheten. Det här 

temat har uppsatsen diskuterat tidigare, och den kommer att diskutera det igen, hur 

människan översätter verkligheten till begrepp och gör den begriplig. Det som för människan 

ter sig som sanning är det som hon begriper, men frågan är om detta är en sanning som är 

oberoende av människan. Denna sanning beskrivs av Nietzsche i följande utdrag. 

 

“Vad är alltså sanning? En rörlig här av metaforer […] kort sagt en summa av de 

 mänskliga relationer som har stegrats poetiskt och retoriskt, tolkats, smyckats, och 

 som efter långt bruk förefaller fasta […] sanningar är illusioner, och man har glömt att 

 de är det.” (SL, sid 507) 

 

Clark skriver om detta citat att Nietzsche ser illusioner som samma sak som lögner. Hon 

problematiserar detta genom att förklara att lögn så som det här används av Nietzsche inte 

stämmer överens med vad lögn innebär i vardaglig mening. En lögn måste ske medvetet, 

annars är det inte en lögn, bara en falsk övertygelse. Därför anser Clark att “sanningar är 

illusioner” måste betyda att alla övertygelser vi kallar för sanningar faktiskt är osanningar. 

 
19 Maudemarie Clark, Nietzsche on Truth and Philosophy, sid 39 
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Enligt Clark innebär detta att Nietzsches resonemang är absurt eftersom att något inte kan 

vara en sanning och en osanning på samma gång. Detta leder till att sanning, så som 

begreppet används av Nietzsche i Om sanning och lögn i utommoralisk mening har två 

betydelser.20 Den ena betydelsen innebär sanning så som den ter sig för människan, den andra 

betydelsen innebär sanning så som den existerar oberoende av människan. Den 

korrespondensteori som Clark försvarar kräver att en utsaga för att vara sann, korresponderar 

med en sanning i världen, en sanning oberoende av människan. För denna sanningsteori om 

korrespondens kan världen existera oberoende av människan, vilket i sin tur innebär att 

sanning, som oberoende av människan, kan existera. Kan människan då ha något hopp om att 

nå denna denna sanning? Ifall så är fallet, hur ska det gå till? 

 

2.4 Det universella, det partikulära och ter-sig-för 

 

Sanning som den ter sig för människan går att särskilja från sanning oberoende av 

människan. Sanning som den ter sig för människan är den sanning hon själv skapar, den är 

den konstruktion som utgörs av hennes begreppsliggörande av verkligheten. Följande citat ur 

Om sanning och lögn i utommoralisk mening beskriver hur människan måste glömma denna 

konstruktion. 

 

“Endast genom att glömma denna primitiva metaforvärld, Endast därför att ett 

ursprungligt, hett strömmande fluidum av den mänskliga fantasins förmåga hårdnar 

och stelnar, endast genom att okuvligt tro att denna sol, detta fönster, detta bord är en 

sanning i sig, kort och gott endast genom att människan glömmer sig som subjekt, 

dessutom som konstnärligt skapande subjekt, lever hon med någon ro, säkerhet och 

konsekvens […]” (SL, sid 509) 

 

Ett konstnärligt skapande subjekt, vad menas med detta? Nietzsche skriver att han ser det 

som något omöjligt att ett subjekt skulle kunna ha en korrekt uppfattning av ett objekt. På 

samma sätt som en metafor i varje steg är ett förfrämligande, ett steg in i en ny sfär, så tillhör 

subjektet och objektet olika sfärer. Objektet tillhör ett helt annat språk, ett språk som är 

främmande för subjektet. Enligt Nietzsche leder detta till att subjektet endast kan ha en 

estetisk uppfattning av objektet. Subjektet, människan, kan endast se objektet så som det ter 

 
20 Maudemarie Clark, Nietzsche on Truth and Philosophy, sid 66 
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sig för henne. (SL, sid 510) Det tycks som att detta ter-sig-för är den första metafor som 

dyker upp hos subjektet. Att något ter sig på ett visst sätt för människan innebär att det av 

henne uppfattas som sant. Någon som aldrig har hört eller talat till exempel tyska förut förstår 

inte språket, språket når däremot örat och gör ett intryck där, det tillskrivs egenskaper. På 

samma sätt som att vi inte förstår ett främmande språk men ändå kan uppfatta det tycks 

människan enligt Nietzsche kunna uppfatta objekten men inte förstå dem. Så som objekten 

ter sig för människan är så hon uppfattar dem, som sanning.  

 Sanningen som den ter sig för människan är möjlig genom språket, det är sanning som 

illusion. Den första metaforen som dyker upp hos människan är som tidigare fastslaget bilden 

av verkligheten som den ter sig för henne. Den andra metaforen är den som sker i och med att 

språket beskriver detta ter-sig-för och gör det till ett begrepp, begripligt för människans 

förnuft. Språket innebär alltså en dubbel metafor. Tidigare i uppsatsen fastställdes det att 

språket ordnar in begreppen i en väv av mening som människan, eftersom hon begriper den, 

har kontroll över. Det som sker i och med den dubbla metaforen är att något översätts från 

partikularitet, alltså enskildhet, till att vara en del av den väv av mening som människan 

konstruerar. Vidare är denna väv en konstruktion som innefattar all partikularitet, och därför 

skapar universalitet. Det är tydligt att språket är det som utgör den andra metaforen, men 

språket är närvarande redan då människan har uppfattat något. Det går inte att tänka sig ett 

bord utan att tänka ordet bord, eller en grop utan att tänka sig ordet grop. Tanken på ett bord 

eller en grop utan att tänka sig orden som beskriver dessa skulle innebära att tänka sig dessa 

företeelser i deras partikularitet. Det som diskuterades tidigare, hur någonting ter-sig-för 

människan, är kanske så nära partikularitet som människan kan komma. Denna första metafor 

som utgörs av sinnesstimuli kanske inte går att undanröja. All förståelse av världen måste hos 

människan vara ett översättande just eftersom hon inte är ett objekt, utan ett subjekt i världen. 

Däremot är det möjligt att sättet något ter-sig-för människan är så nära hon kan komma insikt 

om det partikulära. Det är möjligt att detta ter-sig-för innebär den mest korrekta 

översättningen av världen. Den dubbla metaforen som Nietzsche beskriver innebär två 

förskjutningar, två gånger distanserad från verkligheten. (SL, sid 506) Den sinnesstimuli som 

utgör hur något ter-sig-för människan innebär endast en förskjutning, en gång distanserad 

från verkligheten.  

 Nietzsche skriver att “Blundandet för det individuella och verkliga ger oss begreppet 

liksom det ger oss formen, under det att naturen inte känner några former och begrepp” (SL, 

sid 507) Här beskriver Nietzsche det “individuella och verkliga", det är just detta som är det 

partikulära sanna, verkligheten som oberoende av människan. Han menar att konstruktionen 
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som utgörs av begreppen är en helt och hållet mänsklig eftersom naturen inte känner några 

former och begrepp.  

 I kontrast till det partikulära kan vi diskutera människans konstruktion av begrepp. 

Eftersom att denna konstruktion uppstår i och med att människan vill göra verkligheten 

begriplig kan slutsatsen dras att konstruktionen ämnar innefatta allt. Människan vill förstå 

verkligheten i sin helhet. På grund av konstruktionens allomfattande karaktär är den 

universell, därav kallas den i uppsatsen för det universella.  

 Det vore felaktigt att likställa det partikulära med hur något ter-sig-för människan, 

ter-sig-för är snarare den första metaforen, däremot kan man påstå att det universella är det 

som nödvändigtvis följer på den andra metaforen. Detta beror på att språket är det som sätter 

all mening och alla konstruerade sanningar i relation till varandra. Det partikulära visar sig 

snarare vara den andra betydelsen av begreppet sanning som Nietzsche diskuterar i sin tidiga 

essä. Det partikulära är alltså verkligheten så som den existerar oberoende av människan, det 

är alltså sanning så som den existerar oberoende av människan.  

 

2.5 Om sanning ur Den glada vetenskapen 

 

Det har blivit tydligt i denna analys att viljan till sanning och därmed även viljan till makt tar 

sitt uttryck delvis genom språket eftersom språket är den begreppsapparat genom vilken varat 

förenklas. Nietzsche skriver i Den glada vetenskapen att ett tings egenskaper genom historien 

så att säga växer fast i tinget självt genom att man tror på det och fortsätter att tro på det. Ett 

tings samlade egenskaper är dess begrepp, ett bord till exempel är hårt, kroppsligt, en yta att 

ställa saker på. Nietzsche skriver följande.  

 

 “det som till en början varit skenbart blir till slut nästan alltid substantiellt och verkar 

 också substantiellt! Vem skulle väl vara så narraktig att han hävdade att det vore  

 tillräckligt att fästa uppmärksamheten på detta ursprung och denna dimridå för att  

 undanröja den substantiellt betraktade världen, den så kallade ´verkligheten´!”21  

 

Med detta utrop sammanfattar Nietzsche det problem som vid denna punkt i utredningen har 

formulerats. Människans tillbakagång till naturen kräver en annan väg än genom språket. En 

bättre formulering av detta problem kanske lyder: Människan kan inte undanröja sina 

 
21  Friedrich Nietzsche, Den glada vetenskapen, (Stehag: Symposion, 2018), sid 70 
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konstruerade sanningar och därmed komma närmare sanningen genom att leva i språklighet. 

Detta problem är förkrossande eftersom att människan är människa just genom sin 

språklighet och sin förmåga att konstruera begrepp, att leva utan språk tycks innebära att inte 

leva som människa. Som tidigare konstaterat är språket ett kategoriserande och 

begreppsliggörande, med hjälp av språket kontrollerar människan sin verklighet, hon 

bestämmer den. För att människan ska känna känslan av kontroll tycks hon bestämma 

sanningen som statisk. Vi såg tidigare i utredningen att det är detta Nietzsche kritiserar när 

han talar om Platon och det sanna. Det sanna är statiskt, något att sträva efter. Därför är det 

sanna endast en konstruktion som människan har lärt in genom historien, varav det snarare 

borde uppfattas som det osanna. I samma stycke, precis nedanför det Nietzsche skrev om hur 

det skenbara blir substantiellt, skriver han: “Bara som skapande är vi i stånd att undanröja!” 

(GV, sid 70) Det är troligtvis ett misstag att tolka detta utrop som att människan kan 

undanröja sin egen språklighet, även om Nietzsche ger henne mycket kritik för denna. Det är 

snarare möjligt att Nietzsche menar att en ny förståelse av processen och rörelsen i allt 

skapande är en nödvändighet när det gäller att undanröja människans konstruerade sanning. 

Det aktiva i skapande-processen är omöjligt att begreppsliggöra. Förvisso existerar “rörelse” 

och “process” som begrepp, men “rörelse" existerar även oberoende av sitt begrepp. 

Begreppet “rörelse” innebär förändring och aktivitet, som gör att det i stunden då rörelsen 

infaller, inte kan göras statiskt. Ifall någon gräver en grop är själva grävandet som aktivitet 

inte ännu ett begrepp, samma sak gäller om någon bygger ett bord. Det är först när gropen 

och bordet är färdigställda som de kan göras till begrepp. Begreppen är det som utgör 

sanningen som illusion, så som den ter sig för människan, men det aktiva undflyr 

begreppsliggörandet.  

Det statiska, begreppsliggjorda är en slags död, i viss mån sanningens död, i kontrast 

till den rörelse som kan betraktas som sanning. Tidigare i uppsatsen gjordes gällande att 

Nietzsche inte skulle acceptera en sanning som är så statisk att något kan sammanfalla med 

den. Alltså skulle han inte acceptera den sanningsteori som säger att det sanna är det som 

sammanfaller med verkligheten, eller den som säger att det sanna är det som sammanfaller 

med andra sanningar. För att något av människan ska betraktas som en sanning måste det 

nämligen först vara ett begrepp, det måste vara inringat, det måste vara bestämt och i och 

med detta, statiskt. Det partikulära kan inte göras statiskt på detta sätt eftersom att människan 

inte kan fånga det. Endast den väv av meningar som människan skapat, det universella, är 

som helhet och i alla sina delar absolut statiskt.  
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Det är intressant att notera den västerländska traditionens, och den västerländska 

vetenskapens bidrag till den allmänna uppfattningen av sanning. Att säga att sanningen kan 

vara föränderlig är enligt vanlig uppfattning vara ytterst motsägelsefullt. Att frågeställningen 

för denna uppsats delvis lyder: “Hur uppfattar Nietzsche begreppet sanning” strider mot 

resonemanget som presenteras i uppsatsen. Mycket möjligt är att detta beror på att denna 

uppsats utarbetas inom den västerländska traditionen och i enlighet med den västerländska 

uppfattningen om vetenskaplighet där en fråga ställs som till slut ska leda till ett svar. På 

samma sätt som människan måste undanröja språket samtidigt som hon i det yttersta beror på 

språket går det inte att skriva utan att befinna sig i det västerländska skrivandets tradition. Det 

västerländska skrivandets tradition kräver att en fråga ställs och ett svar ges. Så fort en fråga 

ställs så är den ett begrepp, frågan är den färdigställda gropen, det färdigkonstruerade bordet. 

Att formulera en fråga innebär att det finns förväntningar på ett svar, att varje fråga har ett 

svar som är sant, som statiskt väntar på att upptäckas. Frågan både kräver och förutsätter på 

detta sätt ett svar. Relationen mellan frågan och svaret är ytterligare ett sätt genom vilket det 

universella ger sig självt till känna.  

 Med det universella menas som redan fastställt den väv av mening som människan 

konstruerat, sanningen som hindrar människan att nå den sanning som hon egentligen strävar 

efter. Det universella syftar till människans verklighet och tingen, relationerna mellan vart 

och ett av dem och summan av dessa relationer. I Den glada vetenskapen skriver Nietzsche 

att det i allt medvetenblivande sker “en stor och grundlig korruption och förfalskning, ett 

förytligande och en generalisering” (GV, sid 195). Med medvetenblivande menas den process 

där människan som släkte som blir medveten om sig själv och sin omgivning, en process som 

Nietzsche menar är ständigt växande. Det är detta förytligande och denna generalisering som 

det universella blir till genom. Det universella är därför det som är människans konstruerade 

sanning. Det universella gynnar människan eftersom att det främjar hennes känsla av makt, 

det ger henne kontroll över varat. På det här sättet bevarar det universella arten “människa”, 

och är gynnsamt för mänskligheten. Nietzsches förståelse av begreppet sanning så som detta 

begrepp används av människan måste alltså vara att det innefattar alla utsagor och begrepp 

som bevarar arten. 

 Nietzsche riktar hård kritik mot de som lär ut tillvarons syfte, i den allra första delen 

av första boken i Den glada vetenskapen beskriver han hur filosofen lär ut tillvaron som 

mycket allvarligare än den är. Nietzsche skriver att “tillsvidare lever vi kvar i tragedins 

epok”. (GV, sid 32) Med detta menar Nietzsche att världen görs allvarlig genom att predika 

livets mening och att det ska finnas en tro på livet. Mellan raderna i detta stycke ligger delvis 
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en kritik av de abrahamitiska religionernas upphöjande av livet, om så endast som 

föreliggande det eviga livet, men även en misstro mot alla de som med förnuftet försöker 

förklara livets mening. Livet har enligt Nietzsche inget med förnuftet att göra, det är inte 

allvarligt, det beror på drifter och nycker. Det är just ett allvar som kommer till uttryck 

genom att människan försöker hitta mening i denna “tragedins epok”. Istället för att låta sig 

förföras av detta allvar, denna tro på livet och på sig själv, måste människan skratta åt det 

hela. Det är detta som är det glada i Den glada vetenskapen. Det ligger utan tvivel en slags 

likgiltighet i att skratta åt varat, men om man betänker att syftet med skrattet är att befria 

människan från hennes vanföreställningar och egna konstruktioner blir det uppenbart att 

denna likgiltighet strävar efter något, det är en likgiltighet som har en vilja. Denna viljande 

likgiltighet som skrattet är innebär att undanröja väven av mening, den innebär att skratta åt 

sanningen och säga “haha! Du kan inte snärja mig!” Trots detta skriver Nietzsche med hjälp 

av ett enormt allvar, det är verkligheten som står på spel och allt som rör verkligheten blir 

allvarligt för människan. Allvaret hör hemma i denna tragedins epok, det gör även Nietzsche 

som inte bara skriver om allvar, utan dessutom skriver allvarligt om allvar. Nietzsche skriver 

om att skratta, men inkorporerar inte detta själv, att göra och att skriva om att göra är två 

olika saker! Det är som att Nietzsche slits mellan två olika humör, likgiltigheten i skrattet och 

målmedvetenheten i allvaret, två viljor som vill olika saker. Att påstå att Nietzsche på detta 

sätt är tvetydig behöver inte innebära en kritik. Nietzsche beskriver nämligen i följande citat, 

som närmast liknar ett erkännande, hur viljan till makt kan vara ett lidande. 

 

 “Ack över mitt habegär! I denna själ bor ingen osjälviskhet - snarare ett allt  

 åstundande själv, som skulle vilja se med många individers ögon som med sina egna 

 och gripa med deras händer som med sina egna - ett själv som också fångar in hela 

 det förgångna åt sig, som inte vill gå miste om något som det över huvud kan göra till 

 sitt! Ack över denna mitt habegärs eldslåga! Ack att jag kunde återfödas i hundra  

 andra varelser!” (GV, sid 139) 

 

Detta stycke om inte annat förtydligar tidigare diskussion om hur människans vilja till 

sanning kommer ur hennes vilja till makt. Stycket är ett enda långt utrop, frågan är vems mun 

det kommer ifrån, är det Nietzsches? Den som talar genom stycket är den människa som vill 

bli befriad från sin fångenskap, för det kan uppfattas som fångenskap att vara fast i sin 

egenkonstruerade sanning. Den som talar i stycket är en människa som till att börja med 

önskar “se genom många individers ögon”, något som skulle innebära total kontroll över sin 
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verklighet, att se den från alla synvinklar. Denna önskan är en vilja till att fly från 

partikularitet till universalitet, det som är ensamheten i det individuella. Tidigare i uppsatsen 

såg vi att Nietzsche förklarar språket som det som avslutar bellum omnium contra omnes, 

allas krig mot alla, där alla är ensamma och utan bundsförvant. Utöver en ensamhet så bor det 

även i det individuella en osäkerhet. Denna osäkerhet är de många perspektivens osäkerhet, 

varje individ är nämligen ett nytt perspektiv, varje nytt perspektiv är en ny sanning. Myriaden 

av sanningar som då ger sig till känna kan inte sammanfalla med människans förståelse av 

sanningen, som något statiskt och absolut. Därav uppfattas individualitet och partikularitet 

som något osäkert, något som hotar sanningen och därav måste övervinnas, det är delvis det 

som kommer till uttryck i stycket. 

Utöver denna vilja att övervinna det partikulära presenteras i stycket “ett själv som 

också fångar in hela det förgångna åt sig”. Även i detta påstående kan vi ana individen, men 

denna gång som en del av mänskligheten som består av alla individer. Det är i det förgångna 

som alla sanningar har konstruerats, endast genom att vara en del av den gemenskap som har 

konstruerat dem kan individen lära sig dem och stödja sig mot dem. Individen är alltså en del 

av mänskligheten, men som del är individen, människan, ofattbart ensam. Kan det vara så att 

det i det citerade stycket demonstreras det som diskuterades tidigare i uppsatsen, hur 

människan i sin kamp mot naturen fann sin bundsförvant i andra människor, och att språket 

med allt vad det innebär uppstod genom detta förbund?  

Slutligen är den människa som talar i detta stycke en förkunnare. Hon förkunnar att 

hon inte vill vara offer för sin egen vilja till makt. Med varje “Ack!” beklagar hon att hon inte 

är fri, utan offer för sitt “habegärs eldslåga”. I och med detta beklagande blir det tydligt att 

viljan till makt är en lidelse, i den mening att det är en stark vilja som människan är bunden 

till, en del av vad ordet människa har kommit att betyda. Det blir även tydligt att viljan till 

makt innebär ett lidande, lidandet som består i att inte kunna förvandla “människa” till 

“mänskligheten” och partikularitet till universalitet. Att både lidande och lidelse är avhängigt 

viljan till makt och därmed viljan till sanning är viktigt att förstå. Förståelsen av viljan till 

makt som något av ett dubbelsidigt mynt är nämligen viktig för insikten att någonting enligt 

Nietzsche kan vara artuppehållande samtidigt som människan borde sträva efter något annat. 

I detta fall är det universella artuppehållande men det är det partikulära som är den sanning 

som människan egentligen strävar, och borde sträva efter. 
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2.6 Om sanning ur Bortom gott och ont 

 

Nietzsche skriver följande i Bortom gott och ont angående det han kallar för den dogmatiska 

filosofin. 

 

 “Låt oss inte vara otacksamma gentemot den, hur mycket man än måste tillstå att den 

 värsta, mest segslitna och farligaste av alla hittillsvarande villfarelser varit en  

 dogmatikervillfarelse, nämligen Platons uppfinning av den rena anden och det goda i 

 sig.”22  

 

Något så ypperligt historiskt som Platons lära har alltså påverkat vetenskapen i helhet, det är 

inte märkligt att tänka sig eftersom hela filosofin uppstod hos Platon. Detta påstående att 

Platons dogmatiska antaganden är det största felet, det största misstaget som gjorts i historien 

innebär en omkullkastning av filosofin. Angreppet mot Platon tillkännager vidden av det 

Nietzsche försöker åstadkomma. Trots angreppet mot Platon skriver Nietzsche att filosofin 

har lyckats bli fri från Platons dogmer, han skriver detta men tycks inte mena det till fullo. 

Nietzsche beskriver nämligen hur Platons begrepp ande lever kvar som ett spår efter strävan 

att omkullkasta Platon. (BG, sid 12) Detta påstående tycks för Nietzsche inte endast innebära 

något problematiskt, den spänning som lever kvar i dogmatismen, till exempel att begreppet 

ande lever kvar i ett fientligt klimat tycks han se som en omvälvande kraft. Han skriver 

nämligen “med en så anspänd båge kan man numera sikta mot de mest avlägsna mål.” (BG, 

sid 5) Nietzsche menar att det ur dogmatismen föds, kanske som motreaktion, en strävan till 

att nå den sanning som är oberoende av människan. 

 Det blev uppenbart att Nietzsche i Om sanning och lögn i utommoralisk mening 

menar att språket som glömmande väcker en vilja till sanning. Denna vilja kommer ur 

människans konstruerande av sanning som hela tiden saknar det som det ämnar uppnå, alltså 

det som faktiskt är målet för viljan till sanning. Den sanning som är oberoende av människan 

får hon endast en glimt av, hon kan emellertid inte nå den. Viljan till sanning resulterar därför 

i ett konstruerande av sanning där det som konstrueras skiljer sig från det som ursprungligen 

väckte viljan till sanning till liv. Vad är det då som gör att människan föredrar sanning före 

osanning? Eftersom att osanning alltid kan ta form som trygghet och säkerhet, medans 

 
22 Friedrich Nietzsche, Samlade skrifter, Band 7, Bortom gott och ont, (Stehag: Symposion, 2002), sid 

12 



 

23 

sanningen som onåbar av människan alltid tar form som osäkerhet tycks det märkligt att 

människan skulle välja denna osäkerhet.  

 Nietzsche tycks i Bortom gott och ont stå fast vid sin åsikt om en utsagas relation till 

sanningen som han presenterar i Om sanning och lögn i utommoralisk mening. Han skriver: 

“Ett omdömes falskhet är för oss ännu ingen invändning mot det; i det avseendet klingar 

måhända vårt nya språk som mest främmande. Frågan är i vilken utsträckning det främjar 

livet, upprätthåller livet, upprätthåller arten, ja, rentav förädlar den.” (BG, sid 15) Detta 

sammanfaller med, om inte till och med är identiskt med det han kommer fram till i det 

tidigare verket. Detta stämmer även överens med det Remhof kommer fram till i sin artikel, 

att sanning för Nietzsche är pragmatisk. En pragmatisk förståelse av sanning innebär som 

bekant att sanning är det som är användbart för människan. Clark menar emellertid att de 

åsikter som Nietzsche presenterar i Om sanning och lögn i utommoralisk mening tillhör den 

tidiga, unge Nietzsche. Hon skriver visserligen att denna tidiga essä utgör ett viktigt bevis för 

den radikala förståelsen av Nietzsche, att han förkastar sanning. Men hon skriver även att 

Nietzsche i senare verk ändrar åsikt angående begreppet sanning.23 Nietzsche skriver följande 

i anknytning till tidigare citat.  

 

 “att människan inte skulle kunna leva utan att tillerkänna logiska fiktioner giltighet, 

 utan att mäta verkligheten I förhållande till en helt och hållet påhittad, obetingad, med 

 sig själv identisk värld, utan det ständiga förfalskandes av världen genom siffror, - att 

 avstå från felaktiga omdömen vore således detsamma som att avstå från livet, att  

 förneka livet.” (BG, sid 15)  

 

Här finns det inga bevis på att Nietzsche helt förkastar möjligheten till sanning, detta citat ger 

endast prov på hur människan är beroende av osanning för att kunna leva. I citatet ovan 

skriver Nietzsche att människan måste lära sig att se osanning som en del av livet och 

verkligheten, att godta falska utsagor är därför inte att negera livet. Livet som förs på tal 

måste här förstås som människans liv i världen, att godta falska utsagor främjar alltså 

människans liv i världen. Eftersom att de falska satserna samt begreppen är det som måste 

godtas för att inte människans liv i världen ska negeras verkar det som att dessa satser och 

begrepp är det som människans liv, livet, består av. Människans liv i världen är hennes 

verklighet, det är det som hon kan tro på, det som hon kan vilja ha makt över. Därav kan 

 
23 Maudemarie Clark, Nietzsche on Truth and Philosophy, sid 64 
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slutsatsen dras att människans verklighet enligt Nietzsche är konstruerad, eller snarare 

dynamiskt konstrueras, och därför inte är den sanning som viljan till sanning egentligen 

strävar efter. Detta innebär inte nödvändigtvis att det inte finns en substantiell värld 

oberoende av människan, det innebär endast att det inte är denna värld som är människans 

verklighet. Den sanning som viljan till sanning faktiskt kan övervinna är därav en osanning. 

Nietzsche förklarar att denna osanning inte är motsatsen till, utan en förfining av det sanna, 

att det är en förenkling av det komplicerade. (BG, sid 33) Ännu en gång glimtar relationen 

mellan det enkla universella och det komplicerade partikulära fram, men denna gång inte 

som en relation av motsats utan som en relation av samband. Det tycks höra det mänskliga 

livet till att inte kunna nå det partikulära i verkligheten. Alla mänskliga produkter, språket, 

tingen, konsten, tycks tillsammans vara väven av mening som dynamiskt lägger sig mellan 

människan och det partikulära. Människan är en falsifierande och förenklande aktivitet, det 

verkar omöjligt för henne att nå det sanna eftersom att hon hela tiden fäller krokben för sig 

själv. Nietzsche ser denna återvändsgränd människan befinner sig vid och konstaterar att det  

är genom att viljan till sanning grundar sig på viljan till osanning som människan har kunnat 

anlända dit. (BG, sid 33) 

 Viljan till sanning som en vilja till osanning grundar sig i att människan vill ha 

kontroll över sin existens. Nietzsche skriver att själen vill vara såväl sin egen mästare som 

mästaren av sin omgivning. Det är på grund av denna vilja att bemästra sin verklighet som 

människan förenklar världen, bejakar ignorans, och förvandlar allting till något som för 

henne är hanterbart. (BG, sid 33) Människans strävan efter att ha kontroll över sin existens 

tycks vara en vilja till makt. Detta är visserligen ett begrepp som Nietzsche inte har börjat 

använda i Om sanning och lögn i utommoralisk mening. Viljan till makt ska därför inte 

renodlat förstås som den vilja till makt som Nietzsche utvecklar i senare verk, utan snarare 

som människans vilja att begreppsliga verkligheten. Med detta sagt finns det likheter mellan 

den vilja till makt som presenteras här och den Nietzsche presenterar senare. Materialet som 

krävs för att urskilja viljan till makt i Nietzsches verk finns absolut i redan i dessa tidiga 

texter. På grund av detta så föregrips i viss mån detta tema hos den senare Nietzsche och 

används i denna uppsats. Tidigare i diskussionen kring Om sanning och lögn i utommoralisk 

mening kunde det konstateras att naturen i mångt och mycket döljer sanningen för 

människan, att naturen och människan är inbegripna i en slags maktkamp. Viljan till sanning 

som viljan till osanning som i sin tur springer ur en vilja till makt tycks ha sitt ursprung i 

människans strävan efter makt över naturen. Den makt som människan tror sig besitta med 

hjälp av sitt språk och sin förmåga att konstruera begrepp är en skenbar makt då människan 
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inte besitter någon annan sanning om verkligheten än den hon själv har konstruerat. Trots 

människans vilja till makt över naturen och verkligheten så anser Nietzsche att det finns en 

naturlig människa. Denna människa skulle enligt tidigare resonemang stå närmare sanningen 

i och med att hon inte lurar sig själv med sina maskerade osanningar. Nietzsche beskriver 

tillbakagången till denna människa som att översätta människan tillbaka till natur. (BG, sid 

129) Att översätta människan tillbaka till natur skulle inte bara innebära en tillbakagång, utan 

även att undanröja den dubbla metaforen som språket faktiskt är. Den dubbla metaforen 

uppstår nämligen i och med människans språk, och människans språklighet uppstår genom 

hennes historia. Att undanröja den dubbla metaforen innebär därför att undanröja språket, att 

undanröja språket innebär på grund av dess historiska och tidsliga aspekter att glömma 

språket. Det är detta som Nietzsche menar när han om människan skriver: “Endast genom att 

glömma denna primitiva metaforvärld […] endast genom att människan glömmer sig som 

subjekt, lever hon med någon ro, säkerhet och konsekvens […]” Att glömma är nödvändigt 

för att människan ska bli fri från sina egna villfarelser. Människan måste glömma begreppen, 

språket och därmed den dubbla metaforen. Genom att glömma skulle människan översätta 

tillbaka genom metaforen. Det är emellertid viktigt att observera detta lilla “med någon ro” 

som Nietzsche använder sig av, människan kan inte till fullo komma till insikt om det 

verkliga sanna, det partikulära. Om begreppen, språket och därmed den dubbla metaforen 

måste glömmas kräver människans tillbakagång till naturen en annan väg än genom språket.  

 

2.7 Sanning som illusion och sanning som förmedling 

  

Tidigare i uppsatsen har det visat sig att Nietzsche vill att människan ska frigöras från sin 

språklighet, emedan han även menar att hennes språklighet delvis ligger till grund för hennes 

mänsklighet. Nietzsche skriver i Om sanning och lögn i utommoralisk mening om språket 

som metaforbildning och en fundamentaldrift hos människan.   

 

“Denna drift till metaforbildning, denna människans fundamentaldrift som man inte 

 ett ögonblick kan bortse från, eftersom man därmed skulle bortse från människan  

 själv […] söker sig ett nytt verksamhetsområde och en annan flodfåra och finner dem 

 i myten och överhuvudtaget i konsten.” (SL, sid 512) 

 

Metaforbildningen som Nietzsche beskriver är som sagt språket, människan är beroende av 

språket samtidigt som det hindrar henne från att nå partikulär sanning. Uppsatsen har 
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argumenterat för att det aktiva i rörelsen är omöjligt att begreppsliggöra, eftersom bordet 

endast är begreppet om ett färdigt bord och gropen endast är begreppet om en färdig grop. 

Under konstruerandet av bordet och grävandet av gropen är dessa aktiviteter inte ännu 

begreppsliggjorda. Det som är färdigställt är en del av det universella, det är begreppsliggjort 

precis som bordet eller gropen, men under aktiviteten i och med upprättandet sker någonting. 

Om sanning och lögn i utommoralisk mening är i mångt och mycket den unge Nietzsches 

försök att förklara att sanning är människans konstruktion, och varför människan omgärdar 

sig med denna konstruktion. I detta verk presenteras språket, på ett ganska radikalt sätt, som 

något skadligt, som likt en slöja hindrar människan från att nå det partikulära sanna. 

Nietzsche uttrycker emellertid i det senare verket Den glada vetenskapen att människans 

redlighet skulle kasta henne i förtvivlan om det inte var för konsten. Han beskriver detta i 

följande citat. 

 

“Själva redligheten skulle ha äckel och självmord i släptåg. Nu förfogar vi emellertid 

 över en motvikt mot vår egen redlighet som hjälper oss att undgå sådana   

 konsekvenser: konsten, som den goda viljan till illusion. […] Som estetiskt fenomen 

 är tillvaron fortfarande uthärdlig för oss, och tack vare konsten förfogar vi över det 

 öga och den hand och framför allt det goda samvete som fordras för att vi ska kunna 

 oss själva till ett sådant fenomen.” (GV, sid 101) 

 

Här beskriver Nietzsche hur människan utan förståelsen av verkligheten som estetisk 

förmedling skulle avskräckas och hur “redligheten skulle ha äckel och självmord i släptåg”. 

Konsten förser människan med denna förmåga att förstå verkligheten som estetiskt fenomen. 

Därav främjar konsten människolivet på samma sätt som begreppen gör. Däremot är konsten, 

precis som begreppen, något som hindrar människan från att nå partikulär sanning, i och med 

att det är “viljan till illusion”. Denna ambivalens som Nietzsche uttrycker gällande sanning 

diskuteras av Christopher Janaway i artikeln “Beauty is False, Truth Ugly: Nietzsche on Art 

and Life”. Janaway diskuterar föregående citat i sin artikel. Han skriver “But if we are to 

learn this from art proper, art proper must also be concerned essentially with making false 

appearances.”24 Det är alltså en del av konstens begrepp att framträda som falskhet. Om så är 

fallet tycks det omöjligt för konsten att förmedla sanning eftersom att den inte kan framträda 

 
24 Christopher Janaway, “Beauty is false, truth is ugly: Nietzsche on art and life”, Ur: Daniel  

Came, Nietzsche on Art and Life (Oxford: Oxford University Press, 2014), sid 40 
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som falskhet och som sanning på samma gång, ändå tycks konsten göra just detta. Tidigare 

diskussion om det partikulära och det universella kan emellertid kasta ljus över denna till 

synes motsägelsefulla situation. Janaway skriver om “art proper”, detta är endast konst som 

begrepp, färdigställt begrepp. Konst som begrepp är precis som alla andra begrepp en del av 

den konstruktion med vilken människan förfrämligar sig från partikulär sanning. Låt oss i 

kontrast till detta använda den konstnärliga skapade-processen som exempel för att förklara 

det som tidigare diskuterats som rörelsen innan något begreppsliggjorts. I skapande-

processen är inte begreppen närvarande, det är inte ens nödvändigt att målet med denna 

process är att skapa något färdigt. Ingenting säger att rörelsen måste ha ett mål, det är 

människan som kräver att rörelsen ska ha ett mål, att frågan ska ha ett svar. Detta beror på det 

vi tidigare kommit fram till, att människan vill vara mästare över sin verklighet, och att hon 

inte begriper verkligheten om hon inte först bestämmer den.  

 Å ena sidan kan alltså vi diskutera det Janaway talar om, ansamlingen av färdigställda 

verk, oavsett om det handlar om ett konstverk eller ett bord eller en grop. Vi kan även likna 

denna ansamling av verk vid den konstruktion av begrepp som “främjar människolivet”. 

Å andra sidan kan vi diskutera verket i sin partikularitet, på samma sätt som konstruerandet 

av bordet och grävandet av gropen innan de är färdigställda och begreppsliggjorda. Det har 

tidigare i uppsatsen blivit uppenbart att Nietzsche diskuterar sanning i två olika betydelser, 

delvis som universell sanning men även som sanning oberoende av människan, partikulär 

sanning. Sanning som partikularitet visar sig vara om inte helt tillgänglig, så iallafall mer 

tillgänglig genom att människan ser partikularitet verkligheten snarare än den universalitet 

som hon konstruerar genom att begreppsliggöra.  

 Som denna uppsats har kommit fram till menar Nietzsche i Om sanning och lögn i 

utommoralisk mening att människan skulle förtvivla om hon inte begrep verkligheten genom 

att begreppsliggöra den. Människans förnuft är det verktyg hon använder för att 

begreppsligöra. Han skriver att människan “utan denna gåva, skulle ha allt skäl att fly” (SL, 

sid 504). Detta innebär att människans förnuft i Bortom gott och ont, har samma användning 

för människan som konsten i Den glada vetenskapen. Människans begreppsliggörande har 

alltså samma funktion som konsten, en vilja till sanning som illusion. Detta är vad Nietzsche 

menar med begreppet sanning i dess ena betydelse, sanning som illusion, som i sin tur 

innebär universell sanning. Denna sanning är det som främjar människolivet och gör att 

människan begriper sin verklighet. Hos Nietzsche har vi emellertid lyckats utröna en andra 

betydelse av begreppet sanning. Denna andra betydelse är sanning som den ter-sig-för 

människan, sanning som direkt förmedling av verkligheten. Det är detta som Nietzsche syftar 
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på när han om människan skriver “endast genom att okuvligt tro att denna sol, detta fönster, 

detta bord är en sanning i sig […] lever hon med någon ro, säkerhet och konsekvens […]”. 

Denna sanning är det som människan ska sträva efter, det som ger henne kunskap om något 

sådant som tinget i sig. Nietzsche argumenterar för att översätta människan tillbaka till natur, 

att se partikulär sanning innebär just detta, direkt förmedling av verkligheten.  

 

3.1 Sanning, glömska och minne: Avslutande diskussion 

 

Ovan gjordes gällande att de etablerade sanningarna enligt Nietzsche är illusioner och 

metaforer, och att mänskligheten har glömt att de är just detta. Det är genom historien som 

mänskligheten etablerar sina sanningar, något som beskrivs i flera olika passager, bland annat 

då Nietzsche förklarar att “det som varit skenbart blir nästan alltid substantiellt”. Både minne 

och glömska har en relation till etablerandet av begrepp och upprättandet av det universella. 

Minnet är nämligen det som gör att individen kan lära sig begreppen. Men minnet är även det 

som gör att det som är skenbart nästan alltid blir “substantiellt” hos mänskligheten. Vi kan 

diskutera minnet hos individen, men även hos människan som art. Därav bör vi kanske 

diskutera glömska hos både individen och människan som art. Som vi sett tidigare innebär 

upprättandet av det universella att människan glömmer det partikulära, hon gör likt det som 

är unikt. Enligt Nietzsche finns det i naturen ingen likhet, och därmed ingen universalitet. Det 

är även detta som beskrivs i och med den dubbla metafor som återkommande har diskuterats i 

uppsatsen. Nervstimuli ger upphov till en bild som första metafor, och bilden överförs till 

språk som andra metafor. Någonstans i detta skeende, detta dubbla överhopp av sfärer, 

glömmer människan att det som ger upphov till detta nervstimuli är något unikt och 

partikulärt. Kanske glömmer människan det partikulära för att skydda sig från den verklighet 

som Nietzsche beskriver som något outhärdligt, eller kanske glömmer hon det partikulära för 

att göra sin verklighet begriplig och verkligen ha makt över den. Kanske glömmer människan 

det partikulära för att hon vill fly ensamheten i sin egen individualitet, så ypperligt liten 

jämfört med naturen. Oavsett anledning så leder individens glömska till artens glömska precis 

som individens minne leder till artens minne. Utan individer skulle arten människa inte 

minnas eller glömma någonting. Nietzsche beskriver hur människan måste översättas tillbaka 

till natur. För att detta ska kunna ske måste hon glömma sig som subjekt och okuvligt vara 

öppen för erfarenheten av det partikulära, vilket i sin tur innebär att hon måste glömma det 

hon lärt sig genom historien. Detta innebär i första hand individens glömska. I förlängningen 

leder individens glömska till artens glömska, i detta fall artens glömska för universalitet, då 
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hon drar sig till minnes den partikularitet som verkligheten där hon befinner sig faktiskt 

består av. 

Glömskan är att skapa likhet ur unikhet, men glömskan kan i enlighet med föregående 

stycke också vara en typ av minne. Det är genom glömskan av partikularitet som människan 

minns de etablerade sanningarna. Genom att människan istället för att glömma glömskan, 

glömmer minnet, kan hon komma närmare sanningen i det partikulära. 

 I och med den första metaforen, då ett nervstimuli ger upphov till en bild hos 

människan, minns hon denna bild tillsammans med dess begrepp, istället för att minnas den 

estetiska förmedlingen som gav upphov till bilden. Glömska som minnets tillbakagång 

genom den dubbla metaforen skulle för människan innebära att glömma det hon lärt sig 

genom historien. Det aktiva i skapande-processen är ett glömmande av det begreppsliggjorda, 

det är rörelsen innan något begreppsliggörs. Därav kan konst som aktivitet föra människan 

närmare en estetisk uppfattning av verkligheten. Enligt Nietzsche kanske människan inte kan 

nå hela vägen till det partikulära eftersom att subjektet och objektet är två helt olika sfärer. 

Däremot kan hon möjligtvis nå just ett ter-sig-för, en estetisk uppfattning av sanning så som 

den existerar oberoende av människan. Därav innebär ett estetiskt sanningsbegrepp hos 

Nietzsche just detta: att genom det aktiva i skapande-processen glömma den 

begreppsliggjorda, etablerade sanningen, och på så sätt få en estetisk uppfattning av 

verkligheten. I och med detta nya sanningsbegrepp ljuder påbudet: denna sol, detta fönster, 

detta bord är en sanning i sig! 
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