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ABSTRACT 

”Image and indication: Heidegger’s reading of Kant from a phenomenological perspective”  

 

This thesis explores some key aspects of early Heidegger’s interpretations of Kant from a 

phenomenological perspective. In general terms, it analyzes Heidegger’s claim that Kant’s 

faculties share a common root in the transcendental imagination, as a critical development of 

motives found in Husserl’s phenomenology.  

   More precisely, the thesis argues that the motive for deriving Kant’s first faculty, intuition, 

from the synthesis of imagination can be understood as an attempt to account for the receptivity 

of a finite subject, without yielding to a causal description of sensibility. Phenomenology shares 

this problem with Kant’s critical philosophy. Concerning the claim that the second faculty, 

understanding, originates from the transcendental imagination, Heidegger connects it to his 

ambition of liberating Kant from a Cartesian heritage, where understanding is conceived as an 

independent faculty, disconnected from time and sensibility. The thesis explores this motive in 

relation to Husserl’s claim that the independent use of understanding in the forming of 

judgments and concepts –is derived from its function in the service of intuition. The belonging 

together of intuition and understanding is a core aspect of phenomenology, present from its 

breakthrough in Husserl’s Logical Investigations to his last writings in The Crisis of the European 

Sciences and Transcendental Phenomenology. A general ambition of the thesis is, through a 

reading of Heidegger’s interpretations of Kant, to shed some light on this fact, and hopefully 

thereby – at least to some extent – to deepen our understanding of the phenomenological project 

as such.       

      Although the thesis’ primary concern is not polemical, on some occasions it criticizes 

other interpreters of Heidegger’s relation to Kant for neglecting or wholly rejecting the 

phenomenological point of departure of Heidegger’s interpretations. 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Ich vor einigen Jahren die Kritik der reinen Vernunft  erneut studierte und  

sie gleichsam vor dem Hintergrund der Phänomenologie Husserls las, fiel es  

mir wie Schuppen von den Augen, und Kant wurde mir zu einer wesentlichen  

Bestätigung der Richtigkeit des Weges, auf dem ich suchte.  

 

När jag häromåret på nytt studerade Kritik av det rena förnuftet och läste  

den mot bakgrund av Husserls fenomenologi, föll fjällen från mina ögon,  

och Kant blev till en avgörande bekräftelse på riktigheten i den väg jag slagit in på.  

 

- Heidegger, Phänomenologische Interpretation von Kant Kritik der reinen Vernunft, s. 431. 

 

  



 
 

 
 

INNEHÅLL  

Abstract ......................................................................................................................................................................... 2 

Inledning ....................................................................................................................................................................... 3 

Heideggers Kantläsningar ........................................................................................................................................ 3 

Frågeställning och syfte ............................................................................................................................................. 6 

Sekundärlitteratur ....................................................................................................................................................... 8 

Disposition ...................................................................................................................................................................... 10 

Noter och översättningar ........................................................................................................................................ 11 

Kapitel I - Ontologi och finit kunskap............................................................................................................. 12 

Kritik av det rena förnuftet som ontologi ........................................................................................................ 12 

Finit och absolut kunskap ....................................................................................................................................... 15 

Gud som gränsbegrepp i Idéer .............................................................................................................................. 17 

Heideggers position.................................................................................................................................................... 18 

Framträdelse och fenomen ..................................................................................................................................... 20 

Sammanfattning .......................................................................................................................................................... 23 

Kapitel II - Sinnlighet och passivitet ............................................................................................................... 25 

Den transcendentala estetiken ............................................................................................................................. 25 

Transcendentalfilosofi och affektion ................................................................................................................. 27 

Heideggers läsning av Den transcendentala estetiken.............................................................................. 30 

Form för åskådning och formell åskådning .................................................................................................... 33 

Tid och självaffektion ................................................................................................................................................ 38 

Sammanfattning och avslutning .......................................................................................................................... 43 

Kapitel III - Förståndsbegreppens ursprung............................................................................................... 45 

Tänkandets tjänsteställning .................................................................................................................................. 45 

Den metafysiska deduktionen ............................................................................................................................... 48 

Heideggers läsning av Den metafysiska deduktionen ................................................................................ 51 

Den fenomenologiska kontexten .......................................................................................................................... 57 

Kapitel IV - Bild och begrepp ............................................................................................................................. 62 

Kants schematism ....................................................................................................................................................... 63 

Heideggers förståelse av schematismen för empiriska begrepp ........................................................... 65 

Heideggers förståelse av schematismen för rena förståndsbegrepp .................................................. 68 

Kategorial åskådning ................................................................................................................................................ 71 

Förståelse, utläggning, utsaga .............................................................................................................................. 75 

Slutord ......................................................................................................................................................................... 82 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................................ 85 



 
Inledning 

3 
 

INLEDNING 

 

Affiniteten mellan det fenomenologiska projektet och Kants kritiska filosofi är väl känd. Redan i 

fenomenologins genombrottsverk Logiska undersökningar skriver Husserl att han känner sig stå 

mycket nära Kant.1 Samtidigt är förhållandet till den transcendentalfilosofiska föregångaren 

långt ifrån okomplicerat. Flera centrala aspekter av Kants filosofi tycks inte bara oförenliga med 

en fenomenologisk position, utan den senare tycks ibland formulerad i direkt opposition mot 

den kritiska filosofin. Kants uppfattning om det erfarna tinget som en föreställning som ur ett 

transcendentalt perspektiv skulle stå att finna ”i oss”, förefaller oförenlig med den 

fenomenologiska uppfattningen av relationen mellan subjekt och kunskapsobjekt som direkt och 

omedierad. Förståelsen av tid och rum som knutna till vår mänskliga natur tycks också gå helt på 

tvären med fenomenologins anspråk på att göra väsensbeskrivningar av kunskapen, bortom 

psykologiska och antropologiska tillfälligheter. Likaså kritiserar Husserl ofta Kant för en 

rationalistisk utgångspunkt då han förstår förståndets väsen utifrån det analytiska a priorit,2 

medan fenomenologin förstår förståndets primära funktion i dess syntetiserande av erfarenhet.     

   En fenomenologisk förståelse av Kritik av det rena förnuftet har med andra ord mycket att 

redogöra för, om man i den kantianska filosofin vill hitta något mer än en galjonsfigur av stort 

symbolvärde, men vars teoretiska insikter sedan länge överträffats. Det gäller att divergensen 

som sammanfattandes i frågorna ovan inte är det sista ordet i frågan om relationen mellan Kant 

och fenomenologin. Det är som en sådan reaktiverande läsning, som förmår överbrygga det yttre 

avståndet mellan det kantianska projektet och det fenomenologiska, som denna uppsats har för 

avsikt att närma sig Heideggers Kantläsningar.   

HEIDEGGERS KANTLÄSNINGAR 

 Den symboliska laddningen i den kritiska filosofins arv, framträder med stor tydlighet i den 

offentliga diskussion som arrangerades mellan Heidegger och en av den nykantianska rörelsens 

främsta representanter, Ernst Cassirer, i Davos 1929. Diskussionen, som bevittnades av flera av 

1900-talets sedermera mest berömda filosofer,3 berörde med utgångspunkt från filosofernas 

respektive tolkning av Kant, möjligheten till väsenssanningar och frågan om filosofins roll i 

förhållande till kulturen och övriga vetenskaper. Cassirer försvarar i Davos bilden av Kant som 

en filosof vars stora problem var det finita subjektets överskridande av ändlighetens gräns. 

                                                             
 

1 Husserl, Logiska undersökningar: Tredje bandet: Undersökningar kring kunskapens fenomenologi och teori 
V-VI (i översättning av Jim Jakobsson, Thales, Stockholm 2002) s. 424. 
2 Kern, Husserl und Kant: Eine Untersuchung über Husserls Verhältnis zu Kant und zum Neukantianismus 
(Martinis Nijhoof, Haag 1964),  s. 55-62.  
3 T.ex. återfanns två så pass disparata figurer som Emmanuel Levinas och Rudolf Carnarp i publiken. 



 
Inledning 

4 
 

Genom förklaringen av den syntetiska kunskapen a prioris möjlighet, och i än högre grad i det 

kategoriska imperativets morallag, visade Kant att även ett mänskligt subjekt står i relation till 

väsenssanningar. Den kritiska filosofin är i Cassirers tolkning en metabasis från den 

ändlighetens sfär till ”absoluthetens form” i morallagen och syntetisk kunskap a priori.4    

   I Heideggers tolkning är Kants stora genombrott den väg som leder fram till avsnittet ”Om 

de rena förståndsbegreppens schematism” i Kritik av det rena förnuftet. Utan att riktigt se det 

själv lyckas Kant här kasta av sig den rationalistiska förståelsen av tänkandet som en högre 

själsförmåga, självständigt från sinnlighetens tidsliga form. Kants genombrott består enligt 

Heidegger i att ställa människan som ett ändligt subjekt i centrum för den filosofiska 

undersökningen, utan att vare sig göra detta till ett naturalistiskt och reduktionistiskt projekt, 

eller reproducera den rationalistiska utgångspunkten i ett världsfrämmande och framförallt 

tänkande subjekt. Där Cassirer ser en klassisk Kant som i förnuft och språk fann övergången 

mellan ändlighet och oändlighet, ser Heidegger en filosof som i återförandet av såväl språkliga 

som sinnliga förmågor på en gemensam rot i den produktiva inbillningskraften, bröt med den 

klassiska filosofiska utgångspunkten i förstånd och förnuft.5     

   Davosdiskussionens bild av Kant som en filosof som lyckades kasta av sig det 

rationalistiska arvet, motsvaras inte till fullo av vad som sägs om denne i Heideggers huvudverk 

Sein und Zeit. Trots den priviligerade position Kant tillmäts här, menar Heidegger likväl att han 

genom sin oförmåga att se förbindelsen mellan förståndets högsta syntetiska grundsats (att ”jag 

tänker” ledsagar alla föreställningar), och tiden, som åskådningens och sinnlighetens form, 

förblev inom ramarna för en cartesiansk dogmatik.6 Det är i spänningen mellan dessa två poler 

som man måste förstå Heideggers arbeten om Kant från slutet av tjugotalet: å ena sidan som 

filosofen som frigjorde filosofin från en cartesiansk eller platonistisk utgångspunkt, å andra 

sidan som den som själv aldrig lyckades konceptualisera detta till fullo. 

    Heideggers första hela verk om Kant utgörs av en föreläsningsserie från år 1927 (men 

som publicerades först år 1974 som nummer tjugofem i Heideggers samlade verk) och har fått 

bära namnet Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft.7 Det andra 

är en bok baserad på föreläsningarna, Kant und das Problem der Metaphysik, skriven och utgiven 

år 1929, direkt efter debatten med Cassirer. Dessa två texter utgör uppsatsens primärlitteratur. 

   Centralt för dessa verk är, förutom återförandet av Kants tudelning av kunskapsförmågan i 

åskådning och tänkande på en gemensam rot i inbillningskraften, att Heidegger menar att Kritik 

av det rena förnuftet måste förstås som ett ontologiskt verk, syftande till metafysikens 

                                                             
4 „Anhang IV: Davoser Disputation“ i Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik (Gesamtausgabe 3, 
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1998), s. 278 och 286.     
5 „Anhang IV: Davoser Disputation“ Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 280, 288. 
6 Heidegger, Sein und Zeit (Gesamtausgabe 2, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1978), s. 24. 
7 Heidegger, Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft (Gesamtausgabe 25, 
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1995).   
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grundläggning. Denna läsning ställer han mot mer eller mindre samtida nykantianska 

”kunskapsteoretiska” tolkningar av Kant, där dennes huvudverk istället förstås som en 

grundläggning av naturvetenskapernas möjlighet. Medan det ontologiska motivet är något som 

tillskrivs Kant själv, utgör återförandet av de bägge andra fakulteterna på inbillningskraften i 

viss mån en rörelse som går utöver dennes explicita avsikt. Kant såg aldrig själv roten i 

inbillningskraften, men möjliggjorde inte desto mindre en sådan tolkning i den första s.k. A-

utgåvan av Kritik av det rena förnuftet. I den i vissa avsnitt redigerade B-utgåvan ryggade Kant 

tillbaks inför upptäckter som gjordes, men aldrig bemästrades, i den första utgåvan av verket.8 

    Bägge verken uppehåller sig vid Den transcendentala estetiken och Begreppsanalytiken i 

Kritik av det rena förnuftet. Kant und das Problem der Metaphysik innehåller också en diskussion 

av Schematismkapitlet, verkets kärna enligt Heideggers tolkning, samt en kortare kommentar 

kring det praktiska förnuftet i förhållande till inbillningskraften. En avslutande del i detta verk 

behandlar också idén om en filosofisk antropologi i förhållande till Kants projekt och det egna 

huvudverket Sein und Zeit. Då föreläsningsserien både är längre (442 sidor gentemot 

Kantbokens 246) och behandlar en något mindre del av Kants text, är den av naturliga skäl 

utförligare i sina kommentarer av de behandlade avsnitten.  

    Till de texter Heidegger skrivit om Kant hör också boken Die Frage nach dem Ding9 från 

1936, och den sena uppsatsen ”Kants These über das Sein”10 från 1961. Perspektivskiftet i dessa 

texter, skrivna efter vad Heidegger och kommentatorer har kallat för ”vändningen” i dennes 

tänkande, är påfallande. Inbillningskraften lyser här med sin frånvaro, liksom den tematik kring 

subjektets transcendens som dominerar texterna från tjugotalet. Istället är det distinktionen 

mellan tänkande och vara och den bestämning Kant ger av naturtinget i Grundsatsernas 

analytik, förebådad av Descartes och i sin tur förebådande vår egen teknologiska tidsålder, som 

utläggs här.11 Dessa texter kommer inte diskuteras i uppsatsen. 

    Till detta kommer de många gånger Kants filosofi inte är det explicita temat men likväl 

omnämns eller diskuteras i Heideggers ofantliga produktion. Av dessa är det framförallt några 

av Sein und Zeits kommentarer om det kritiska projektet som vidrörs i uppsatsen.12  

                                                             
8 Se t.ex. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 168.  
9 Heidegger, Die Frage nach dem Ding: Zu Kants Lehre von den Transzendentalen Grundsätze 
(Gesamtausgabe 41, Vittorio Klostermann, Frankfurt Am Main 1994) 
10  Heidegger, ”Kants These über das Sein“ i Wegmarken (Vittorio Klostermann, Frankfurt Am Main 1967) 
s. 273-308.  
11 För en jämförelse mellan den tidiga och sena Heideggers Kantuppfattning, se Hansgeorg Hoppes artikel 
”Wandlungen in der Kant-Auffassung Heideggers” i Durchblicke: Martin Heidegger zum 80. Geburtstag 
(Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1970), s. 284-317. Hoppes primära tes är att den sena 
Heideggers Kantläsningar kommer närmare Kants avsikt, medan Kant und das Problem der Metaphysik i 
högre grad projicerar Heideggers egen filosofi på Kant. Relationen mellan den tidige Heideggers 
Kanttolkning och fenomenologin lämnas så gott som oberörd av Hoppe.  
12 För en förteckning av alla diskussioner om Kant i Heideggers produktion, se Dahlstrom ”Heideggers 
Kantian turn” i Review of Metaphysics, Vol 45, No. 2 1991, s. 360-361. 
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FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE 

Denna uppsats föresätter sig att analysera de fenomenologiska motiven i Heideggers 

Kantförståelse, särskilt vad gäller återförandet av åskådning och tänkande på en gemensam rot. 

Men vad avses egentligen med ordet fenomenologi i sammanhanget? Henri Declève menar i sitt 

verk Heidegger et Kant att det fenomenologibegrepp som nyttjas i Kantläsningarna måste förstås 

helt utifrån Heideggers appropriation av Aristoteles.13 ”Fenomenologi” betecknar enligt Declève 

inte en samtida skolbildning för Heidegger, utan handlar om den egna reaktiveringen av dold 

mening i den antika, grekiska ontologin. Husserl och dennes filosofi sammanförs i Declèves 

tolkning med nykantianska epistemologiska tradition mot vilken Heidegger polemiserar i 

läsningarna av Kant.14   

   Declèves uppfattning är instruktiv då den ger uttryck för precis motsatt ståndpunkt mot 

den som uppsatsen kommer argumentera för. När jag i det följande talar om ”fenomenologi” och 

”fenomenologiska motiv” i Heideggers läsningar av Kant, så är detta alltid med avseende på den 

filosofi som Husserl grundlägger med Logiska undersökningar och som sedermera kom att 

utvecklas till en transcendentalfilosofi i Idéer och framåt. Citatet på uppsatsens insida ska betona 

att det är just förhållandet till den husserlska fenomenologin i Kantläsningarna som är föremål 

för diskussion.  

  Men finns det något skäl till att tro att Heideggers förståelse av Kant skulle ha någon 

djupare förankring i den fenomenologiska traditionen? Idén om att föra tillbaka åskådning och 

tänkande på en gemensam rot är, som vi såg inledningsvis, relaterad till Heideggers vilja att 

befria Kants filosofi från ett visst cartesianskt drag. Finns det då tvärtom inte skäl att tro att 

Kantläsningarna, som Declève menar, rymmer en implicit kritik av Husserls filosofi? Den 

sistnämnda utnämnde ju gärna Descartes till föregångare.  

   Uppsatsen kommer argumentera för att så inte är fallet. Tvärtom finns det antydningar hos 

Husserl som faktiskt föregriper den analys som Heidegger gör av fakulteterna hos Kant. 

Samtidigt som distinktionen mellan åskådning och tänkande förblev operativ i Husserls filosofi, 

finner vi också hos honom ett avståndstagande från den irreducibla dualism ifråga om 

fakulteterna som Kant ofta tillskrivs. Kants distinktion är allt för tvär, heter det i 

föreläsningsmanuskript från tjugotalet.15 I en bilaga till Krisis talar Husserl om Kants ”skarpa 

                                                             
13 Declève, Heidegger et Kant (Martinus Nijhoof, Nederländerna 1970), s. 30-32. Till saken hör att Declève 
inte hade tillgång till Phänomenologische Interpretation, då föreläsningsmanuskripten publicerades flera 
år efter att hans bok skrevs. Hade han haft det, skulle hans väldigt skarpa kontrastering mellan Heideggers 
Kantläsningar och Husserls projekt med säkerhet mildrats. Som det citat som inleder uppsatsen visar, 
betonas Husserls inflytande i föreläsningsserien, även om detta aldrig tematisras direkt.     
14 Declève, Heidegger et Kant, s. 32. 
15 Husserl, Einleitung in die Ethik: Vorlesungen Sommersemester 1920/1924 (Husserliana Bd. XXXVII, 
Kluver Academic Publishers, Nederländerna 2004), s. 220.   
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åtskillnad” mellan fakulteterna, som ett av grundfelen med dennes utgångspunkt.16 Iso Kern 

konstaterar i sitt standardverk Husserl und Kant att kritiken ger uttryck för Husserls uppfattning 

att sinnlighet och förstånd utgör ”två aspekter av en djupare enhet”.17 För uppsatsens perspektiv 

är Kerns formulering av stort värde. Den ger vid handen att Heideggers grundande av åskådning 

och tänkande på en gemensam rot, långt ifrån att vara främmande för den mer - om uttrycket 

tillåts - ”klassiska” fenomenologi som Husserl företräder, i viss mån föregrips av denna. Husserl 

tillskrev emellertid aldrig Kant själv en sådan gemensam rot för fakulteterna.   

   Avsikten med uppsatsen är alltså att läsa Heideggers dialog med Kant utifrån detta 

samband med Husserls filosofi. Målet är att i slutändan komma till rätta med vad i det 

fenomenologiska projektet som påkallar den analys som Heidegger gör av förhållandet mellan 

Kants fakulteter. Vilka teoretiska motiv, vilka frågor och vilka problem ligger till grund för 

Heideggers tolkning? På vilka sätt är dessa kopplade till den fenomenologiska traditionen? 

   Avsiktsförklaringen riskerar kanske att förstås allt för reduktivt. Att söka motiven till 

Heideggers läsning i den husserlska fenomenologin handlar inte om att visa att allt som 

Heidegger har att säga om Kant föregrips av Husserl. Tvärtom om kommer uppsatsen 

argumentera för att läsningen av Kant är central för Heideggers egen ontologiska utveckling av 

fenomenologin. Det handlar om att se Heideggers Kantläsningar som en kritisk utveckling av den 

husserlska fenomenologin, snarare än att återföra alla drag i Heideggers läsning på Husserl. 

   Utifrån tesen att Heideggers återförande av fakulteterna på en gemensam rot i 

inbillningskraften är genuint förankrad i fenomenologin, kan ett mer allmänt syfte med 

uppsatsen formuleras. Långtifrån att ha blivit den universella vetenskap som Husserl drömde 

om, betecknar fenomenologi idag en mängd olika skolbildningar och inriktningar vars inre 

samhörighet ibland är svår att se. Ofta används begreppet på ett mycket vagt, nästan 

intetsägande sätt. Jag hoppas att denna uppsats ska kunna fungera som en viss, förstås mycket 

begränsad, terapi mot denna dissemination av fenomenologibegreppets mening. Det handlar om 

att visa att fenomenologin i grunden är ett kantianskt projekt, som i balansgången mellan 

naturalism och rationalism inte av en slump kan formuleras utifrån en radikalisering av Kants 

fakultetslära. Det kommer visa sig att fenomenologin inte bara inrymmer en viss förståelse av 

Kant, utan att denna Kantförståelse har mycket att säga om vad fenomenologi är. Detta i såväl 

dess husserlska som heideggerska utformning. 

   Om analysen lyckas visa att diskussionen om en gemensam rot för Kants fakulteter inte 

förs av en tillfällighet inom denna skolbildning, utan av en viss nödvändighet, och om en aspekt 

                                                             
16  ”Beilage X“ i Husserl¸ Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie, (Husserliana Bd. VI,  Haag 1954) , s. 420-421.  
17 „[...] es handelt sich hier nicht gar nicht um zwei verschiedene Bereiche, sondern um zwei Aspekte einer 
tieferen Einheit.“. Kern, Husserl und Kant, s. 62. Det är från Kerns verk som de bägge passagerna om Kants 
skarpa åtskillnad mellan sinnlighet och förstånd är hämtade.  
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av fenomenologins teoretiska grund i en väldigt specifik problematisering av Kritik av det rena 

förnuftet därmed klarläggs, har uppsatsen lyckats i sitt syfte.  

SEKUNDÄRLITTERATUR 

Kommentarslitteraturen kring Heidegger har under de sista årtiondena vuxit till 

oöverskådlighet och en genomgång av denna ligger långt bortom uppsatsens räckvidd. En 

allmän beskrivning av tendenser som tycks illustrativa för denna uppsats syfte förelås 

emellertid av Steven Levine.18 Den ena av dessa går ut på att läsa Heidegger från dennes sista 

texter och ”baklänges”, för att därmed låta frågan om varats historia så som den ser ut efter 

vändingen kasta ljus även över produktionen från tjugotalet. Sein und Zeit och texterna omkring 

detta verk förstås ur detta synsätt fullt ut först genom de genombrott och de 

tillkortakommanden som leder fram till den senare Heideggers produktion. Den andra 

tendensen handlar om att läsa Heidegger från utgångspunkten i fenomenologin och 

”framlänges”.  Sein und Zeit förstås som en kritisk utveckling av Husserls projekt, snarare än som 

ett brott gentemot detta. Även vissa av de sena texterna läses utifrån vad de kan bidra med inom 

en fenomenologisk diskussion. 

    De bägge tendenserna exemplifieras hos Levine med Reiner Schürmann respektive Simon 

Critchleys föreläsningar om Sein und Zeit, där den tidigare utgår från varafrågan som den kom 

att utvecklas hos Heidegger efter vändningen,19 medan Critchley istället börjar i Husserls Logiska 

undersökningar.20  För att utöka exempelskaran något skulle man kunna nämna Heidegger själv 

som en representant för dem som läser baklänges – denne slutade aldrig att referera till sina 

tidiga texter som ”försök” ledandes fram till det sena tänkandet av varats historia.21 Till 

framlängesläsarna kan vi räkna t.ex. Steven Crowell, som i sin Husserl, Heidegger and the Space of 

meaning utnämner Husserl till ”hjälten” i Heidegges filosofiska utveckling.22 

    Denna uppsats sällar sig otvivelaktigt till framlängesläsarna. Det är de fenomenologiska 

motiven i Kanttolkningarna som intresserar oss – Husserl är vår Heideggers hjälte i lika hög grad 

som Crowells. Det hindrar emellertid inte att även texterna efter vändningen kan vara 

intressanta för projektet. T.ex. förefaller den ovan konstaterade avsaknaden av tematik kring 

inbillningskraften och fakulteternas gemensamma rot i den sena Heideggers Kantläsningar 

                                                             
18 Levine, “Introduction” i Levine (red) On Heidegger’s Being and time, (Routledge, New York 2008), s. 1.  
19 Schürmann, ”Heidegger’s Being and time” i Levine (red), On Heideggers Being and time, s. 56-132. 
20 Critchley, “Heidegger for beginners” i  Levine (red) On Heidegger’s Being and time, s. 9-56. 
21 Se t.ex. kommentar i Beiträge zur Philosophie, där Kantbokens “försök” sägs vara förbundet “med 
förberedelsen för det kommande tänkandet och enbart detta“. (”[…] auf die Vorbereitung des künftigen 
Denkens und nur darauf bezogen.”) Medan “det kommande tänkandet“ inte behöver förstås som 
Heideggers eget utan antagligen ska inbegripa ett framtida utträde ur metafysiken i dess helhet, placerar 
citatet likväl Kantboken inom problemramarna för den sena Heideggers tänkande. Heidegger, Beiträge Zur 
Philosophie (Vom Ereignis) (Gesamtausgabe 65, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1989), s. 253.    
22 Crowell, Husserl Heidegger and the Space of Meaning: Paths Toward Transcendental Phenomenology 
(Northwestern University Press, Envanston, Illinois 2001), s.7.  
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indikera en relation mellan detta motiv och den sedermera övergivna fenomenologiska 

utgångspunkten. Om vändningen bort från transcendentalfilosofin i början på trettiotalet också 

är en vändning bort från inbillningskraften i Kants tänkande, talar detta inte i så fall för ett 

förhållande mellan dessa två? Bekräftar det inte, åtminstone indirekt, en inre samhörighet 

mellan idén om åskådningens och tänkandets gemensamma rot, och den fenomenologiska 

tradition i vilken Heidegger fortfarande verkar i slutet av tjugotalet? 

    Det är viktigt att understryka att jag inte betraktar perspektiven ovan som ömsedigt 

uteslutande. Jag argumenterar inte för att man inte bör läsa Heideggers skrifter från tjugotalet i 

ljuset av hans senare, och inte heller för att det inte skulle finnas någon förbindelse mellan dessa 

perioder. Tvärtom menar jag att det förutom andra högintressanta perspektiv också går att läsa 

Heideggers arbeten om Kant från denna tid i relation till Husserl och fenomenologin, och att en 

sådan analys kan ha mycket att tillföra inte bara diskussionen om dessa verk, utan även 

förståelsen av det fenomenologiska projektet i allmänhet. 

   Även litteraturen som direkt berör Heideggers Kanttolkningar är riklig, och en fullständig 

förteckning ligger även här bortom möjlighetens horisont. Vissa tendenser kan dock noteras: 

Många verk och artiklar analyserar överensstämmelsen mellan Kants ord och Heideggers 

tolkning. Martin Weatherstones Heidegger’s Interpretation of Kant,23 i vis mån Hansgeorg 

Hoppes ”Wandlungen in der Kant-auffassung Heideggers”,24 och Daniel Dahlstroms ”Heidegger’s 

Kantian turn“25 kan räknas som hörande till denna genre. De drar alla tre, på olika grunder, 

slutsatsen att Heideggers fenomenologiska tolkning av Kritik av det rena förnuftet är förfelad, 

genom att inte motsvara Kants avsikt. Längre studier har också ägnats Heideggers tidsfilosofi 

som den kommer till uttryck i Kant und das Problem der Metaphysik.  T.ex. är denna föremål för 

en hel bok i form av Sherovers Heidegger, Kant and time.26 Den senare, liksom Hoppes artikel, 

tillkom före utgivningen av Phänomenologische Interpretation och beaktar således inte denna 

Heideggers till omfånget största Kantstudie. Detsamma gäller för övrigt redan nämnda Henri 

Declèves Heidegger et Kant, som åtar sig en systematisk genomgång av relationen mellan 

Heidegger och Kant genom hela Heideggers produktion.27  Han-Piles artikel ”Heidegger’s 

appropriation of Kant” kan nämnas som ett exempel på ytterligare en typ av analys, som gör de 

kantianska dragen i Heideggers eget tänkande till sitt undersökningsområde.28    

                                                             
23 Weatherstone, Heidegger’s Interpretation of Kant: Categories, Imagination and Temporality (Palgrave 
Macmillan, New York 2002).  
24 Hoppe, ”Wandlungen in der Kant-Auffassung Heideggers” i Durchblicke: Martin Heidegger zum 80. 
Geburtstag (Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1970), s. 284-317.   
25 Dahlstrom ”Heideggers Kantian turn” i Review of Metaphysics, Vol 45, No. 2 1991, s. 328-361.  
26 Sherover, Heidegger, Kant and time (Indiana University Press, USA 1971).  
27 Declève, Heidegger et Kant (Martinus Nijhoof, Nederländerna 1970).  
28 Han-Pile, “Early Heidegger’s appropriation of Kant” i Dreyfus och Wrathall (red) A companion to 
Heidegger (Blackwell Publishing, Storbritannien 2005) s. 80-102.  
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   I den mån litteraturen kring ämnet överhuvudtaget är överblickar, inrymmer den inte 

någon studie om Kantläsningarnas förhållande till fenomenologin. Den rikliga litteraturen kring 

förhållandet Heidegger-Kant till trots, rör sig uppsatsen alltså delvis på terra incognita. Iso Kerns 

Husserl und Kant utmärker sig som den enda som, om än bara i förbifarten, kommenterar 

närheten till Husserl i centrala avsnitt av Heideggers läsningar, som t.ex. i fråga om 

Schematismen.29  Vad gäller fenomenologins förhållande till Kant kommer Kerns utomordentliga 

verk fungera som uppsatsens vägvisare.   

DISPOSITION  

Uppsatsen diskuterar i huvudsak två problem, bägge kopplade till den fenomenologiska 

förståelsen av Kants fakulteter och det ursprung som Heidegger tillmäter dessa i 

inbillningskraften. För det första handlar det om transcendentalfilosofins möjlighet att 

tematisera ett finit subjekts sinnlighet och receptivitet, utan att hemfalla till ett naturalistiskt 

perspektiv. För det andra handlar det om hur förstånd och tänkande kan lösgöras från en 

rationalistisk förståelse av denna fakultet. Sammanfattningsvis handlar det alltså om 

fenomenologins och kantianismens försök att passera mellan dessa båda filosofiska 

ytterligheter. Återförandet av de bägge fakulteterna på inbillningskraften analyseras utifrån dess 

fenomenologiska motiv och implikationer.    

   Uppsatsens första kapitel är av introduktorisk karaktär och presenterar innebörden av 

Heideggers ontologiska läsning av Kant i förhållande till den senare filosofens idé om ändlighet. 

Kants begrepp om föreställning och framträdelse ställs i relation till fenomenologins avvisande 

av representationsteorier.  

   Uppsatsens andra kapitel fortsätter diskussionen kring villkoren för finit kunskap i 

förhållande till Kants Transcendentala estetik. Heideggers återförande av sinnlighetens 

receptivitet på inbillningskraften analyseras utifrån problemet att å ena sidan förstå receptivitet 

som en väsensegenskap för finit kunskap, å andra sidan oförenligheten mellan ett 

transcendentalt perspektiv och en kausalbeskrivning av förhållandet mellan subjekt och 

kunskapsföremål. Jag argumenterar för att sinnlighetens konstitution i inbillningskraften utgör 

ett försök från Heideggers sida att tematisera receptivitet transcendentalt, och därmed bemöta 

invändningar om implicita naturalistiska förutsättningar i såväl Kants position som den 

fenomenologiska.  I slutändan, menar jag, innebär Heideggers läsning av Den transcendentala 

estetiken en idealistisk tolkning av fenomenologin.  

   I det tredje kapitlet diskuteras Heideggers förståelse av Kants ”metafysiska deduktion” av 

förståndskategorierna, och motivet bakom försöket att visa att kategorierna endast är 

förståndsbegrepp med avseende på sin form, medan deras innehåll är sprunget ur 

                                                             
29 Kern, Husserl und Kant, s. 269. 
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inbillningskraft och ren åskådning. Uppsatsen argumenterar för att relationen till Husserls 

”utvidgade” åskådningsbegrepp som Heidegger betonar i föreläsningsserien, långt ifrån att som 

vissa kommentatorer menar bara vara en verbal eftergift, tvärtom är det som leder Heideggers 

diskussion av Kants text. 

   Fjärde kapitlet fortsätter diskussionen från det tredje. Heideggers läsning av avsnittet ”Om 

de rena förståndsbegreppens schematism” analyseras utifrån frågan varför Heidegger, trots att 

han argumenterar för det transcendentala schemat som såväl åskådningens som tänkandets 

gemensamma rot, likväl behåller en viss, delvis otematiserad affinitet mellan schema och 

seende. Frågan besvaras utifrån Sein und Zeits analys av begreppet mening, där en i hög grad 

analog diskussion till läsningen av Schematismen förs, som också diskuterar metaforiken kring 

sikt och seende direkt.  Frågan om en gemensam rot för åskådning och tänkande diskuteras i 

detta kapitel både i förhållande till frågan efter varats mening och till Husserls fenomenologi. 

   Uppsatsens fokus ligger på de avsnitt av Heideggers texter där relationen mellan 

åskådning och tänkande diskuteras. Det är i dessa avsnitt som jag uppfattar att förhållandet till 

det fenomenologiska projektet är som mest angeläget. De paragrafer i Kant und das Problem der 

Metaphysik där Heidegger återför det praktiska förnuftet på inbillningskraften, liksom 

återförandet av förnuftets idéer på samma förmåga, diskuteras alltså inte i uppsatsen. Inte heller 

förs någon separat diskussion av Heideggers läsning av Den transcendentala deduktionen. 

Tänkandets sammanhörande med tiden är förvisso central för Heideggers analys av denna del, 

men det handlar snarare om Heideggers egen horisontella tidslighet, än om den kantianska 

förståelsen av tiden som en form för åskådning. En intressant analys av denna läsnings 

förhållande till en fenomenologisk förståelse av samma frågor skulle säkert kunna göras, men 

denna uppsatts har valt att rikta uppmärksamheten mot andra aspekter av Heideggers läsning.  

NOTER OCH ÖVERSÄTTNINGAR 

Första gången ett verk refereras anges författare, hela titeln, förlag, förlagsort samt tryckår. I de 

fall verket är översatt anges även översättaren. I fortsättningen anges sedan endast författare 

och titel. I de fall det funnits en svensk översättning att tillgå är det denna som använts för citat 

och referat. Titeln skrivs då på svenska. Undantaget är Sein und Zeit som på grund av den 

föreliggande översättningens lite ofullständiga karaktär refereras till det tyska originalets 

standardpaginering. I de fall det inte funnits någon översättning att tillgå, vilket t.ex. är fallet 

med både Phänomenologische Interpretation och Kant und das Problem der Metaphysik, är 

översättningarna mina egna. Citaten återfinns i dessa fall på originalspråk i noterna. Citat på 

engelska översätts inte. 
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KAPITEL I - ONTOLOGI OCH FINIT KUNSKAP 

Detta kapitel föresätter sig inledningsvis att redogöra för vad Heidegger menar med en 

ontologisk läsning av Kant, och hur denna förhåller sig till hur Kant själv använder begreppet 

”ontologi”. Frågan är intimt sammanvävd med de bägge filosofernas gemensamma utgångspunkt 

i villkoren för finit kunskap, och kapitlet fortsätter därför med att introducera Kants distinktion 

mellan ändlig och absolut åskådning. Varför Kants idé emellertid är djupt problematisk ur 

fenomenologisk synvinkel, redogörs för via Husserls kritik av Kants idé om en absolut åskådning 

i Idéer. Återstoden av kapitlet ägnas åt en diskussion om hur vi bör förstå Heideggers 

positionering i denna fråga, dels i förhållande till den fenomenologiska traditionen, dels i 

förhållande till Sein und Zeit. Uppsatsen försöker visa på vilket sätt som Kants utgångspunkt i 

distinktionen mellan ändlig och absolut kunskap är problematisk för Heideggers eget projekt, 

samtidigt som delar av Kants konceptualisering av ändlighet är viktiga för den egna 

problemformuleringen i Sein und Zeit. Kapitlet har alltså delvis en introducerande karaktär då 

det handlar om att presentera några av grundbegreppen i Heideggers läsning, delvis en 

problematiserande, då det handlar om att identifiera relationen mellan Heideggers och Kants 

utgångspunkter. 

   KRITIK AV DET RENA FÖRNUFTET SOM ONTOLOGI 

Den samhörighet som Heidegger ser mellan en ontologisk frågeställning och utgångspunkten i 

finit kunskap är väl bekant från inledningsparagraferna i Sein und Zeit: den för all ontologi 

överordnande frågan efter varats mening kräver att den ”varaförståelse” som det frågande 

väsendet, människan, själv besitter visas upp och undersöks i sin möjlighetsgrund.30 Den 

ontologiska frågeställningens villkor och möjlighet är beroende av en föregående 

fundamentalontologisk problematik, där människans vara, ”tillvaron” (Dasein) som Heidegger 

som bekant namnger den, görs till problem.  I relationen mellan varat och det frågande subjektet 

finns förstås en affinitet med Kants förslag att kunskapsföremålet rätar sig efter kunskapen, och 

inte tvärtom. Det är inte av en slump som fundamentalontologin i Sein und Zeit rubriceras som 

en analytik.  

   Heidegger förankrar sin ontologiska läsning av Kritik av det rena förnuftet i dess 

huvudfråga: ”Hur är syntetisk kunskap a priori möjlig?”. Kants frågeställning handlar som 

bekant inte bara om möjligheten av erfarenhetsfri men ändå innehållsrik kunskap, utan Kritik av 

det rena förnuftet syftar även till att redogöra för hur dessa a priorin möjliggör erfarenhet. 

Heidegger skriver: 

                                                             
30 Heidegger, Sein und Zeit, s. 11-18.  
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Problemet är alltså kortfattat följande: Hur kan förståndet förutskicka reala grundsatser över 
tingens möjlighet, d.v.s. hur kan subjektet i förväg ha en förståelse av det, som utgör ett varandes 
varaförfattning? Kant ser det sammanhang, som vi radikalare och mer grundläggande formulerar: 
Varanden är på inget vis tillgängliga utan föregående varaförståelse[…]

31
 (Heideggers 

kursivering)  

Heidegger fortsätter med att slå fast vad han menar vara den riktiga innebörden av den 

kopernikanska vändningen – tesen att tingen måste rätta sig efter kunskapen snarare än 

kunskapen efter tingen.  I enlighet med formuleringen av den första kritikens övergripande fråga 

ovan, betyder den kopernikanska vändningen inte så mycket en relativisering av kunskapen, 

som att framträdelserna är underordnande den syntetiska kunskap a priori som möjliggör den. 

Termerna ”vara” respektive ”varaförståelse” istället för ”syntetisk kunskap a priori” utesluter en 

tolkning där det är något annat än tingen själva som vi får kunskap om genom erfarenhetens 

konstitution. Kants framträdelse är i Heideggers tolkning ”samma varande som det varande i sig, 

och blott och bart detta”.32 Steget från detta interpretativa ställningstagande till en ren 

ontologisk formulering av Kants problem är inte långt:  

Den kopernikanska vändningen betyder helt enkelt: ontisk kunskap om varanden måste i förväg 
vara orienterad efter ontologisk.

33
 (Heideggers kursivering).  

Denna formulering av Kants grundfråga med terminologin från Sein und Zeit har som direkt 

effekt att den utesluter vad som skulle kunna kallas för en platoniserande tolkning av verket, där 

det kritiska motivet tolkas som en reduktion av erfarenheten till skuggliknande avbilder av de 

riktiga tingen. Formuleringen visar också på den begreppsformation utifrån vilken vi bör förstå 

termen ontologi i sammanhanget. Projicerandet av begreppsparet ontiskt-ontologiskt på den 

kopernikanska vändningen implicerar inte bara en ”realistisk” tolkning av Kritik av det rena 

förnuftet,34 utan ger också ordet ontologi en konstitutiv innebörd. Enskilda varanden måste i 

förväg förstås i sin varaförfattning för att kunna framträda. För vardaglig eller vetenskaplig 

ontisk kunskap om enskilda varanden krävs en implicit förontologisk kunskap om dessa 

varandes vara, och det är denna förontologiska förståelse som Kants filosofi syftar till att ge en 

                                                             
31 ”Das Problem ist also kurz folgendes: Wie kann der Verstand reale Grundsätze über die Möglichkeit der 
Sachen entwerfen, d.h. wie kann das Subjekt im Vorhinein ein Verständnis dessen haben, was die 
Seinsverfassung eines Seienden ausmacht? Kant sieht den Zusammenhang, den wir grundsätzlicher und 
radikaler so formulieren: Seiendes ist in keiner Weise zugänglich ohne vorgängiges Seinsverständnis[…]” 
Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 55. 
32 „Das Seiende ‚in der Erscheinung‘ ist dasselbe Seiende wie das Seiende an sich, ja gerade nur dieses.“ 
Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik¸ s. 31. Samma uppfattning uttrycks också i 
Phänomenologische Interpretation, s. 97-98. 
33 ”Die Kopernikanische Wendung besagt einfach: Ontische Erkenntnis von Seiendem muß zuvor schon 
orientiert sein nach ontologischer”. Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s.56. 
34 I bemärkelsen att kunskapsföremålet är det riktiga tinget, och inte en avbild av detta. 



Kapitel I - Ontologi och finit kunskap 

14 
 

begreppslig klädnad genom sin fråga efter syntetisk kunskap a priori. Denna fråga är i 

Heideggers läsning likvärdig med frågan efter den ontologiska kunskapens möjlighet.35  

    Med detta har vi förhoppningsvis en något sånär överblick av vad Heidegger menar då han 

tillskriver Kant ett ontologiskt motiv i Kritik av det rena förnuftet.  Denna tolkning bär emellertid 

på vissa kompabilitetsproblem gentemot vad Kant själv säger om bruket av begreppet ”ontologi” 

i sammanhanget. Följande citat är taget från kapitlet ”Om grunden till åtskillnaden av alla 

föremål överhuvud i fenomen och noumen”: 

Den transcendentala analytiken har således detta viktiga resultat: att förståndet aldrig kan 
åstadkomma mer a priori än att antecipera formen hos en möjlig erfarenhet överhuvud och att 
det aldrig kan överskrida sinnlighetens skrankor, inom vilka allena vi blir givna föremål, då det 
som inte är framträdelse inte kan vara något erfarenhetsföremål. Dess grundsatser är endast 
principer för framträdelsernas exposition, och det stolta namnet ontologi som gör anspråk på att 
i en systematisk doktrin tillhandahålla syntetiska kunskaper a priori om ting överhuvudtaget (t.ex. 
kausalitetens grundsats) måste lämna plats åt det blygsamma namn som tillkommer en det rena 
förståndets blotta analytik.

36
 (Kants kursivering)  

Två saker är viktiga för den föreliggande undersökningen: för det första avvisar Kant ”det stolta 

namnet ontologi” som rubrik för det system av grundsatser som den första kritikens bevisföring 

lett fram till. För det andra gör han det med motiveringen att grundsatserna bara kan 

”antecipera formen hos en möjlig erfarenhet överhuvud” – alltså för att syntetisk kunskap a 

priori bara gäller för erfarenhetsting, och inte för ting i sig. Kant kallar istället systemet av 

grundsatser för ”det rena förståndets blotta analytik” – tingen som framträdelser rätar sig efter 

kunskapen.  Därför är syntetisk kunskap a priori möjlig om just framträdelser.  

   Heidegger skriver om denna passage att Kant gör rätt i att avfärda begreppet, om man 

förstår begreppet ontologi på samma sätt som den traditionella, dogmatiska metafysiken, det vill 

säga som syntetisk kunskap a priori om ting i sig.37 Mot detta ställer han en annan, för den egna 

tolkningen central passage från Kritik av det rena förnuftets sista del, Metodläran, där Kant 

rubricerar det egna transcendentalfilosofiska projektet som just ontologiskt.38 I Heideggers 

läsning ger Kants användning av begreppet i Metodläran uttryck för Kants egentliga ståndpunkt. 

Transcendentalfilosofin har en ontologisk horisont, förutsatt att man inte förstår begreppet i 

”förkritisk” bemärkelse som omfattande ting i sig. Kunskap om ting i sig tillkommer endast 

väsen med en absolut kunskapsförmåga, det vill säga Gud, och förstår man ontologi som just 

kunskap om ting i sig måste förnuftskritiken därmed avstå från detta ”stolta namn”. Med en 

transcendentalfilosofisk innebörd av ontologibegreppet, där kunskapen på ett adekvat sätt 

förstår sig själv som ändlig och begränsad till framträdelser, är det precis en sådan filosofi eller 

                                                             
35 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 51. 
36 Kant, Kritik av det rena förnuftet (i översättning av Jeanette Emt, Thales, Stockholm 2004), A 246 – 247/ 
B 303.  
37 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 124.  
38 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 845/ B 873.  
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vetenskap som Kritik av det rena förnuftet syftar till att grundlägga. Det är på detta sätt som Kant 

använder begreppet i Metodläran. Med en pregnant formulering från Davosdiskussionen är 

ontologi i denna betydelse ett ändlighetens kännetecken, som inte hör till Guds kunskap, men 

som tillkommer finita varelser som är i behov av tingens framträdande.39    

    Det finns alltså två ontologibegrepp i omlopp. För det första det som Kant avvisar i citatet 

ovan, som inbegriper kunskap om ting i sig, vilket bara en absolut kunskapsförmåga kan ha. För 

det andra Heideggers ontisk-ontologiska begrepp, som han menar motsvarar Kants användning 

av ordet i Metodläran. Ontologi betyder där tematisering av de egenskaper som ting besitter just 

i kraft av att framträda för en finit kunskapsförmåga. I den ena användningen är begreppet 

ontologi allstå kopplat till en absolut kunskapsförmåga, i det andra till en finit.  

FINIT OCH ABSOLUT KUNSKAP 

 Hos Kant är distinktionen mellan finit och absolut kunskap knuten till den finita kunskapens 

behov av att kunskapsföremålet ges för åskådningen. Den absoluta kunskapen är inte beroende 

av givenhet då den är upphov till det varande, och därmed skapar det. Guds kunskapsförmåga är 

en intuitus originarius, en kreativ åskådning som skapar sitt föremål, medan den finita 

kunskapen, intuitus derivatus, istället besitter en åskådning som är receptiv – den ”tar emot” 

tingen istället för att skapa dem.40 Motsättningen mellan finit och absolut kunskap är alltså inte 

en motsättning mellan åskådning och tänkande, utan mellan en åskådning för vilken föremål ges, 

och en åskådning som skapar sitt föremål.   

   Sättet som föremål blir givna för en finit åskådning är sinnlig affektion, och villkoren för 

denna receptivitet menar sig Kant i Den transcendentala estetiken bevisa vara tid och rum som 

former för åskådning (se uppsatsens andra kapitel). Eftersom människan inte är Gud, och 

därmed inte upphovsman till det varande, är hon bunden till sin receptiva sinnlighet och dess a 

prioriska åskådningsformer för att ha kunskap. Gud å sin sida skapar tingen i sin åskådning, som 

därmed är kreativ istället för receptiv. Heidegger formulerar träffande Kants idé genom att 

särskriva tyskans ord för ting, ”Gegenstand.” Kunskapsföremålet för en finit kunskap är ett 

”Gegen-stand” ett ”stående-mot” eller ”motstånd”, medan den absoluta kunskapens föremål är 

ett ”Ent-stand”, ett ”upp-stånd” som inte mottas utan skapas i kunskapsakten.41  

   Denna motsatsställning mellan en gudomlig respektive en finit kunskapsförmåga är förstås 

endast ett tankeexperiment. Huruvida ett absolut väsen verkligen är upphov till det varande, kan 

                                                             
39 ”Anhang IV: Davoser Disputation” i Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 280.  
40 Kant, Kritik av det rena förnuftet, B 72. 
41 Se t.ex. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 31.  
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vi enligt den första kritiken som bekant inte ha kunskap om. Det handlar som Kant säger inte om 

en bevisgrund, utan om en förklaring av Den transcendentala logikens idé.42 

   Heidegger lägger stark emfas vid denna konception av ändlighet, och knyter den till vad 

han betraktar som den första kritikens stora genombrott - idén om att kunskap primärt är 

åskådning. Den transcendentala estetikens första mening lyder: 

På vilket sätt och med vilka medel en kunskap än må vara relaterad till föremål, så är likväl 
åskådningen det varigenom den omedelbart är relaterad till dessa och det som allt tänkande 
syftar till som medel.

43
 (Kants kursivering)  

Såväl Guds kunskapsförmåga som den finita är relaterad till ting via åskådning. Den finita 

åskådningens receptivitet saknar emellertid den absoluta kunskapsförmågans skapande och 

därmed allomslutande attribut. För att de framträdelser som ges i receptiviteten utvecklas till 

kunskap, krävs att de ordnas enligt vissa lagar. Detta är tänkandets roll, och tänkandet är 

därmed relaterat till åskådningen som medel. De lagar för framträdande och föreställande som 

den finita kunskapen är beroende av för att receptiviteten ska kunna utvecklas till kunskap, är 

det ramverk som Heidegger benämner som ontologiskt. Det innefattar såväl åskådningsformer 

som förståndets kategorier. En absolut kunskapsförmåga har inget behov av dessa lagar, och 

begreppet ontologi är därmed knutet till just finita kunskapsförmågor.  

   Uppfattningen om åskådningen som primär källa för kunskap, och att allt tänkande syftar 

till åskådningen ”som medel”, förenar enligt Heidegger Kants utgångspunkt med 

fenomenologins.44 Medan denna länk mellan Husserls och Kants åskådningsbegrepp blir föremål 

för en längre diskussion i kapitel tre och fyra, är det framförallt den ändliga åskådningen och 

dess motsatsställning mot en absolut kunskapsförmåga – om än bara som tankeexperiment – 

som uppsatsen dröjer vid här. Kants beskrivning av ändlig kunskap utgör som vi såg Heideggers 

ingång till att tillskriva Kritik av det rena förnuftet en ontologisk problematik. Det åskådningens 

primat som Heidegger menar förenar Kant med fenomenologin är som vi sett också knutet till 

denna ändlighetsidé. Trots det är Kants position långt ifrån oproblematisk ur fenomenologisk 

synvinkel. Under följande rubrik redogörs i sammanfattande drag för Husserls avvisande av idén 

om en absolut kunskapsförmåga. Syftet är att utifrån detta avvisande försöka diskutera 

Heideggers ambivalenta position vad gäller motsattställningen mellan finit och absolut kunskap 

hos Kant.   

 

                                                             
42 Kant, Kritik av det rena förnuftet, B 72.  
43 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 19/ B 33. 
44 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 83-84.  
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GUD SOM GRÄNSBEGREPP I IDÉER   

I Idéers fyrtiotredje paragraf, ”Uppklarande av ett principiellt misstag”, är Kants Gudsidé föremål 

för direkt kritik, även om Kant själv inte nämns vid namn. Misstaget som paragrafens titel talar 

om är hävdandet att varseblivningar inte når fram till ting i sig, utan är bundna vid framträdelser 

som är ”bilder” av eller ”tecken” för det riktiga föremålet.45 I själva upplevelsen av ett vanligt 

rumsligt föremål uppfattas det inte som representant eller avbild för något i sin tur frånvarande, 

oåtkomligt ting, utan tvärtom som ett ”där i sig själv”.  Att (som Kant enligt Husserls uppfattning) 

postulera ytterligare ett föremål bakom framträdelsen är därmed att förbryta sig mot den 

väsensskillnad som råder mellan å ena sidan signifikativa bild- och teckenrelationer till ting, och 

å andra sidan den direkta erfarenheten av något varande. 

   Husserl menar att denna felaktiga ”bildteori” hör ihop med postulerandet av en gudomlig 

kunskapsförmåga. Guds riktadhet skulle vara direktrelaterad till sitt föremål genom att ha 

föremålet som en ”reell beståndsdel i sin upplevelse.”46 Då det varande uppstår i Guds 

kunskapsakt är tinget själv ett element av själva akten. Eftersom Gud skapar föremålet i sin 

upplevelse är kunskapen identisk med föremålet - de två är samma objekt. Då den finita 

kunskapen inte är upphov till kunskapsföremålet, är kunskap och kunskapsföremål två olika 

”objekt”, och kunskapen därmed en avbild. Idén om en absolut åskådning är i Husserls tolkning 

sprungen ur antagandet att finit kunskap skulle vara medierad via bilder eller tecken.   

   Husserl hävdar alltså i strid med denna idé att vanlig varseblivning (till skillnad från när 

man t.ex. läser en text eller tittar på en målning) står i direkt relation till sitt föremål.  Att finit 

kunskap är direktrelaterad på detta vis innebär emellertid inte att Husserls tematisering skulle 

låta den finita kunskapen inta den absolutas position. Fenomenologin hävdar förstås inte att all 

varseblivning är fullkomlig. Tvärtom menar Husserl att det gäller för alla 

medvetandetranscendenta föremål att de av princip är ofullständigt givna för oss. Tinget har 

alltid en baksida som man för tillfället inte ser:  

Om tingets mening bestäms genom det som är givet i tingsvarseblivningen (och vad skulle annars 
bestämma dennas mening), då kräver denna tingmening en sådan ofullkomlighet […] Principiellt 
kvarstår alltid en horisont av bestämbar obestämdhet, hur långt vi än må fortskrida i vår 
erfarenhet och oavsett hur omfattande kontinua av aktuella varseblivningar av samma ting vi gått 
igenom. Ingen Gud kan ändra på detta, lika lite som på att 1+ 2 = 3, eller på att en annan 
väsenssanning råder.

47
 

Kants distinktion mellan finit och absolut kunskapsförmåga sätts här ur spel. Men snarare än att 

Husserl skulle låta den transcendentala subjektiviteten fylla den absoluta kunskapens position, 

handlar det om en detronisering av den absoluta kunskapen. Skillnaden mellan de två är enligt 

                                                             
45 Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och en fenomenologisk filosofi (I översättning av Jim Jakobsson, 
Thales, Stockholm 2004) s.138-139.  
46 Husserl, Idéer, s.138.  
47 Husserl, Idéer s. 141. 
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Husserl snare kvantitativ än kvalitativ: ingen stegring av den finita kunskapen, hur stor denna än 

må vara, leder fram till den kvalitativa skillnad mellan receptiv respektive kreativ åskådning 

som ligger till grund för Kants idé.   

   Många skulle antagligen invända att det är en rätt märklig idé som presenteras här, med en 

Gud som inte bara är oförmögen att ändra på väsenssanningar, utan som dessutom är bunden 

till att ha kunskap om tingen på samma perspektivistiska och ofullständiga sätt som människor.  

Man skulle också kunna mena att Husserl inte presenterar något argument för giltigheten av 

denna konstruktion, utan bara dogmatiskt postulerar den. Husserl skulle mena att dessa 

invändningar missar det väsentliga i hans position: att det är tingen själva, som de är givna, som 

måste utgöra index för tankeexpriment som detta.  

   I denna fråga skönjer man de stora anspråk som den husserlska fenomenologin bär på. Vad 

den förutsätter sig att göra är inte att ge en deskriptiv beskrivning av en särskild 

kunskapsförmåga och dess mer eller mindre adekvata upplevelse av tingen. Den yttersta 

horisonten för den fenomenologiska reduktionens transcendentala subjektivitet är istället 

kunskapens väsen som sådant – vare sig det handlar om ett gudomligt väsens kunskap eller 

människans. Tilltron till den fenomenlogiska metoden gör att en sådan abstraktionsnivå är 

uppnåbar ur Husserls synvinkel.  

HEIDEGGERS POSITION  

Måste man utifrån Husserls kraftiga avståndstagande från gudsidén i Kritik av det rena förnuftet 

sluta sig till att Heideggers läsning av Kant bryter med en fenomenologisk utgångspunkt? Kants 

tematisering av ändlighet är central i Heideggers ontologiska läsning, samtidigt som Husserls 

avvisande av Kants idé är nära knuten till fenomenologins kärnfrågor. Att Husserl själv 

reagerade på Heideggers infallsvinkel då han läste Kant und das Problem der Metaphysik, 

framgår av de anteckningar han lämnande i marginalen i sitt eget exemplar av verket. Bland 

många andra kritiska kommentarer, konstaterar han flera gånger att den gudsidé som 

presenteras är motsägelsefull.48 

   Richard E. Palmer argumenterar i sin tolkning av dessa marginalanteckningar för att de 

ger uttryck för ett ”oöverkomligt och oåterkalligt gap” mellan Husserl och Heidegger,49 och 

använder just kommentarerna till gudsidén som exempel:   

                                                             
48 Husserl, „Randbemerkungen Husserls zu Heideggers Sein und Zeit und Kant und das Problem der 
Metaphysik“ (redigerad av Roland Breeur)  i Husserl Studies 11, (Springer, Nederländerna 1994), s. 50-52.  
49 Palmer, ”An Introduction to Husserl’s Marginal Remarks in Kant and the Problem of Metaphysics”  i 
Husserl, Psychological and transcendental phenomenology and the confrontation with Heidegger (1927-
1931) (Collected Works XI, redigerad och översatt av Richard E. Palmer och Thomas Scheehan, Kluwer 
Academic Publishers, Storbritannien 1997), s. 424.  
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[…]Heidegger, originally a theology student, follows Kant in comparing the supposed mode of 
divine knowing as originary and creative, an intuition that is intuitus originarius, with human 
knowledge as the reception in to knowledge of something whose nature one did not self create.

50
   

Han fortsätter sedan med att föreslå att 

For Husserl, when Heidegger speculates about the mode of God’s knowing in contrast with 
human knowing, he is emphasizing just those dimensions of Kant that prevented him from 
making his transcendental philosophy into a rigorous science, which is what Husserl thought 
philosophy ought to be.

51
  

Och slår avslutningsvis fast att  

As Husserl sees it, one does not need to posit infinite knowledge in order to describe the finite 
processes of human knowledge[…]

52
 

Utifrån uppsatsens föregående redogörelse för hur Husserl själv konstruerar detta 

gränsbegrepp är hans polemiska kommentarer i läsningen av Kant und das Problem der 

Metaphysik, föga förvånande. Men måste man verkligen som Palmer dra slutsatsen att Husserls 

kritik av den idé om ändlighet som står att finna i Kantboken ger uttryck för ett oöverkomligt 

gap mellan de bägge filosoferna?  

   Palmers uppfattning är instruktiv genom att den i flera avseenden är så problematisk. För 

det första är det uppenbart suspekt att anspela på Heideggers teologistudier i sammanhanget 

och att formulera konflikten som en ”spekulation” kring Guds kunskapsförmåga. Det handlar 

förstås om en metodologisk motsättning kring hur finit kunskap bör tematiseras, och inte om en 

teologisk konflikt kring vilka egenskaper som bör tillskrivas Gud. För det andra finns det rent 

textuella grunder till att tro att Heideggers förhållande till Kants sätt förstå ändlig kunskap är 

långt ifrån lika affirmativt som Palmer menar. I Phänomenologische Interpretation skriver 

Heidegger: 

Med förutsättningen av en absolut åskådning som först producerar tingen, d.v.s. med 
förutsättningen av ett från den antika ontologin stammande begrepp om vara i meningen av 
framställt förhandenvarande, faller också begreppet om tinget i sig[…]Förnekar man alltså tingen 
i sig, då förnekar man inte tingens förhandenvaro, som vi dagligen påträffar, utan man förnekar 
bara, att det utöver dessa också finns föremål för en Deus faber, en demiurg; man förnekar den 
filosofiska rätten och nyttan av ett sådant antagande, som inte bara inte bidrar till upplysning, 
utan förvirrar, vilket blir tydligt hos Kant. 

53
 

                                                             
50 Palmer,”An Introduction to Husserl’s Marginal Remarks in Kant and the Problem of Metaphysics”, s. 
427.  
51 Palmer, ”An Introduction to Husserl’s Marginal Remarks in Kant and the Problem of Metaphysics”, s. 
428.   
52 Palmer, ”An Introduction to Husserl’s Marginal Remarks in Kant and the Problem of Metaphysics”, s. 
428. 
53 ”Mit der Voraussetzung eines absoluten, die Dinge erst herstellenden Anschauens¸ d.h. mit der 
Voraussetzung des aus der Antiken Ontologie stammenden Begriffs von Sein im Sinne des hergestellten 
Vorhandenseins, fällt auch der Begriff des Dinges an sich. […] Leugnet man also die Dinge an sich, dann 
leugnet man nicht das Vorhandensein der Dinge, die wir täglich antreffen, sondern man leugnet nur, daß 
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Passagen ger uttryck för en position som ligger mycket närmare Husserl än vad Palmer menar. 

Gud kopplas här, liksom i Husserls Idéer, ihop med en idé om tinget i sig vars filosofiska 

rättmättighet ifrågasätts, ja till och med avfärdas. Längre fram skriver Heidegger:  

Tillvarons ändlighet kan bara bli radikalt uppklarad och påvisad ur sig självt; den behöver inte 
idén om ett skapandevara och inte förutsättandet av en skapargud – som hos Kant 
traditionsenligt står i bakgrunden. Först då blir den egentliga ändligheten synlig, annars förstår vi 
bara en yttre ändlighet.

54
  

Citatet beskriver återigen precis den ståndpunkt som Palmer tillskriver Husserl i opposition mot 

Heidegger: att ändligheten bäst förstås utan referens till en infinit kunskapsförmåga. Måste vi då 

dra slutsatsen att Heidegger, i det att han gör Kants tematisering av ändlighet till 

utgångspunkten för sin egen tolkning, bara kommenterar Kants text och egentligen inte 

sympatiserar med den? 55  

   En mer attraktiv tolkning av Heideggers ambivalenta hållning i denna fråga, vore om man 

kunde visa att Kants ändlighetsidé delvis är problematisk ur Heideggers synvinkel, men delvis 

också bär på viktiga filosofiska insikter. Ett sådant perspektiv, som uppsatsen ska försöka 

utveckla i det följande, skulle förklara varför Heidegger ömsom stödjer sig på idén, ömsom 

kritiserar den.   

FRAMTRÄDELSE OCH FENOMEN  

 Heidegger är alltså enig med Husserl ifråga om Kants jämförelse mellan en finit 

kunskapsförmåga och en absolut. Samtidigt finns det element av Kants konceptualisering av 

ändlighet där de båda fenomenologernas förståelse går isär. Å ena sidan förstår Husserl i Idéer 

”framträdelsen” hos Kant, korrelatet till en finit kunskapsförmåga, som ett tecken eller en avbild 

för ett verkligt ting. Det är genom missförståndet att finit kunskap skulle vara begränsad till 

sådana avbilder, som Kant enligt Husserl konstruerar sin idé om en absolut åskådning med ett 

ting i sig som korrelat. Å andra sidan har uppsatsen redogjort för Heideggers ontologiska 

                                                                                                                                                                                              
sie überdies noch Gegenstände eines Deus faber, eines Demiurgen seien; man leugnet das Philosophische 
Recht und den Nutzen einer solchen Annahme, die nicht nur nichts zur Aufklärung beiträgt, sondern 
verwirrt, wie an Kant deutlich wird.” Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 99-100 
54  ”Die Endlichkeit des Daseins kann nur aus ihm selbst gezeigt und radikal aufklärt werden; es bedarf 
nicht der Idee eines Geschaffenseins und nicht der Voraussetzung eines Schöpfergottes – was bei Kant 
traditionell im Hintergrund steht. Erst dann wird die eigentliche Endlichkeit sichtbar, sonst erfassen wir 
nur eine äußerliche Endlichkeit.” Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 155. 
55 En alternativ tolkning till den som görs här vore att hänföra den negativa konceptionen av Kants 
ändlighetsidé till Phänomenologische Interpretation, medan Kantboken skulle ge uttryck för Heideggers 
mer övervägda ståndpunkt. En sådan tolkning motsägs emellertid av att även det senare verket är 
polemiskt mot idén om att juxtaposera en ändlig och en absolut kunskapsförmåga (se t.ex. s. 246), om än 
inte på ett lika tydligt sätt.  I efterlämnade anteckningar om den samtida kritiken mot Kantboken uttrycker 
Heidegger dessutom missnöje med att man har förstått Kants idé om ändlighet som hans egen (”Anhang V 
– Zu Odebrechts und Cassirers Kritik des Kantbuches“ i Kant und das Problem der Metaphysik, s. 298).  



Kapitel I - Ontologi och finit kunskap 

21 
 

förståelse av Kant, där framträdelsen är ”samma varande som det varande i sig, och blott och 

bart detta.”56  

   Faktum är att det finns goda skäl att tro att Heideggers förståelse av 

framträdelsebegreppet inte bara är uttryck för en generös läsning, som låter Kant förekomma en 

av den egna skolbildningens centrala uppfattningar. Uppsatsen kommer i det följande 

argumentera för att Kants framträdelsebegrepp i själva verket är essentiellt för Heideggers egen 

formulering av fenomenologins uppgift.  

   I Sein und Zeit diskuteras begreppet framträdelse utförligt i verkets svårtydda sjunde 

paragraf, ägnad åt en oortodox förklaring av begreppet ”fenomenologi”. Begreppet ”fenomen” 

definieras här utifrån sin vardagliga, ontiska, betydelse som ”visandet av sig självt som sig 

självt”.57 En definition som inledningsvis ställs mot ”blotta framträdelsen”.58 Liksom hos Husserl 

i Idéer introduceras framträdelsen i Sein und Zeit som motsatt direkt erfarenhet. Termen 

exemplifieras med en sjukdom som ”framträder” i form av symptom, men som inte själv är 

närvarande.59 Detta framträdelsebegrepp är i sin tur flertydigt. Man kan med framträdelse mena 

det som inte är närvarande men tillkännager sig genom något närvarande. T.ex. ger sig 

sjukdomen till känna genom symptom. Man kan med framträdelse också mena medlet för 

tillkännagivandet, symptomen, som agerar ställföreträdare. Ingen av dessa alternativ motsvarar 

det egentliga fenomenets visande av sig självt. Sein und Zeit tycks sakna den affirmerande 

hållning till framträdelsebegreppet som står att finna i verken om Kant.  

   Heidegger introducerar emellertid ytterligare ett framträdelsebegrepp, det som Kant 

använder, och skriver om detta: 

Framträdelser är enligt honom [Kant] bara ’den empiriska åskådningens föremål’, det vill säga, 
det som visar sig i denna. Detta sig-visande (fenomen i ursprungligaste mening) är tillika 
”framträdelse” som tillkännagivande utstrålning av något, som gömmer sig i framträdelsen.

60
 

(Heideggers kursivering) 

Kommentaren läses vanligen i ljuset av den tidigare beskrivningen av framträdelsebegreppet. 

Heidegger skulle därmed mena att Kants framträdelsebegrepp delvis innehåller en autentisk 

konception av det ontiska fenomenbegreppets ”visande av sig självt”, men delvis också vara 

belastat av att den empiriska åskådningens föremål hos Kant ”gömmer” något. Det som göms är i 

                                                             
56 „Das Seiende ‚in der Erscheinung‘ ist dasselbe Seiende wie das Seiende an sich, ja gerade nur dieses.“ 
Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik¸ s. 31. 
57 „[…]das Sich-an-ihm-selbst-zeigen“ Heidegger, Sein und Zeit, s. 31. 
58 Heidegger, Sein und Zeit, s. 29-31. 
59 Heidegger, Sein und Zeit, s. 29. 
60 „Erscheinungen sind nach ihm einmal die ‘Gegenstände der empirischen Anschauung’, das, was sich in 
dieser zeigt. Dieses Sichzeigende (Phänomen im echten ursprünglichen Sinne) ist zugleich ‚Erscheinung‘ 
als meldende Ausstrahlung von etwas, was sich in der Erscheinung verbirgt.“ Heidegger, Sein und Zeit, s. 
30.  
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denna tolkning tinget i sig. Den kantianska framträdelsen skulle därmed inte helt och hållet 

motsvara den direkta relation som utgör fenomenologins axiom. 

   Béatrice Han-Pile avvisar i sin artikel ”Early Heidegger’s appropriation of Kant” denna 

tolkning av Sein und Zeits sjunde paragraf.61 Både Phänomenologische Interpretation och 

Kantboken visar ju att Heidegger inte förstod Kants framträdelse som ställföreträdare för tinget 

i sig. Istället menar hon att kommentaren om att något gömmer sig i framträdelsen föregriper 

vad som senare i paragrafen kommer att sägas om det som skiljer det ”vulgära”, ontiska 

fenomenbegreppet från fenomenologins ontologiska tematisering. Det ontologiska fenomenet, 

fenomenologins föremål, är det varandes vara, som med Heideggers ord ”gömmer sig” i det 

ontiska fenomenets visande av sig själv.62 Varat står alltid att finna tillsammans med det 

presenterade tinget självt, och det är fenomenologins uppgift att tematisera denna 

vardagserfarenhetens ”förborgade” upplevelse av det varandes vara. Heideggers exempel på 

sådana ontologiska fenomen, som gömmer sig i det ontiska framträdandet, är Kants tid och rum 

som åskådningsformer.63 I Han-Piles läsning är detta den ontologiska strukturens ”gömmande” i 

fenomenet också det som Heidegger menar då han i citatet ovan säger att Kants framträdelse 

gömmer något. Kants framträdelse uppfattas vare sig i Sein und Zeit, Phänomenologische 

Interpretation eller Kantboken, som en ställföreträdare för tinget i sig.   

   Det har framgått att Heidegger avvisar Kants absoluta åskådning och den medföljande idén 

om ett ting i sig. Han-Pile menar emellertid att Heidegger tillgodogör sig en annan aspekt av 

Kants idé om ändlighet i Sein und Zeit.64 Det handlar om vad som i paragraf fyrtiotre betecknas 

som ”det reella” (das Reale), en term som Heidegger enligt Han-Piles tolkning använder för att 

beteckna det varandes självständighet från tillvarons upplåtande omsorgsstruktur.65 Denna 

självständighet är att förstå i negativ bemärkelse, helt utan företräden i form av en ”högre 

verklighet”. Dess möjlighet som tankeexpriment är beroende av att tillvaron faktiskt står i 

direktrelation till tingen genom sin omsorgsstruktur. I denna mening skulle det reella ha en 

motsvarighet i det transcendentala objektet i Kritik av det rena förnuftet, om detta förstås som 

den logiska möjligheten att, då ett ting framträder enligt en finit kunskaps villkor, också tänka på 

samma ting som självständigt från dessa villkor.66   

     Han-Piles läsning är inte oproblematisk,67 vilket emellertid inte hindrar att den passar 

väldigt bra in i den diskussion som förs här. Den ger vid handen en reciprok relation mellan 

                                                             
61 Han-Pile,”Early Heidegger‘s appropriation of Kant”, s. 84ff. 
62 Heidegger, Sein und Zeit, s. 31. 
63 Heidegger, Sein und Zeit, s. 31. 
64 Heidegger, Sein und Zeit, s. 200-212, särskilt 209-212.  
65 Han-Pile, ”Early Heidegger’s appropriation of Kant”, s. 92.  
66 Han-Pile, ”Early Heidegger’s appropriation of Kant”, s. 91-93.  
67 Bl.a. skriver Heidegger precis i början av det stycke där Kants framträdelsebegrepp förklaras i Sein und 
Zeit att det handlar om ett begrepp där det som framträder i framträdelsen väsensmässigt aldrig 
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Heidegger och Kant, där den tidigare inte bara projicerar sin ontologiska fråga och sin egen 

vokabulär på Kants text. Kant får istället spela en framträdanderoll i artikulationen av 

Heideggers konception av fenomenologins uppgift. På samma sätt som framträdelsen för Kant är 

utgångspunkt för en analys av de transcendentala villkoren för detta framträdande, är 

fenomenologins föremål inte bara det ontiska fenomenet som visar sig självt. Fenomenologins 

föremål är istället den ontologiska struktur av varaförståelse som är villkor för möjligheten av 

visandet i sig självt. Det sades i början av detta kapitel att Heidegger projicerar den ontisk-

ontologiska vokabulären på Kants verk. Enligt den läsning av Sein und Zeits sjunde paragraf som 

presenterats här, formuleras vokabulären emellertid just utifrån en kantiansk problematik. Det 

ontologibegrepp som Heidegger opererar med, knutet till en finit kunskapförmågas behov av 

transcendentala eller ontologiska villkor för framträdande, är i lika hög grad hämtat från Kant 

som projicerat på dennes verk.   

SAMMANFATTNING 

Genom denna analys tycks Heideggers ambivalenta hållning till Kants tematisering av ändlighet i 

någon mån ha fått sin förklaring. Ett alternativ har getts till Palmers uppfattning, som i strid mot 

många formuleringar i texterna förstår Heidegger som direkt affirmerande Kants position. Man 

behöver heller inte, med utgångspunkt från de polemiska kommentarerna i Phänomenologische 

Interpretation och Kantboken, dra slutsatsen att det inte finns något i Kants konception av 

ändlighet som är viktigt för Heideggers projekt. Kants utgångspunkt i finit kunskap och 

subjektsanalytik är inte bara en sorts fenomenologi avant la lettre för Heidegger, utan tvärtom 

genuint viktig för att formulera den egna uppfattningen om fenomenologins uppgift. Heideggers 

förhållande till Kant är lika mycket en ”fenomenologisering” av dennes filosofi, som det egna 

projektet utgör en ”kantianisering” av fenomenologin.  

   Mycket är förstås fortfarande osagt i de frågor runt vilka denna diskussion har rört sig. 

Receptiviteten, ändlighetens utmärkande drag, som ju är föremål för ett helt eget kapitel i Kritik 

av det rena förnuftet, har hittills förblivit helt obehandlad. Förhoppningsvis har diskussionen 

emellertid tjänat till att komma till rätta med grunddragen i vad Heidegger kallar för en 

ontologisk läsning av Kant, och hur denna läsning är knuten till Kants tematisering av finit 

kunskap. Det har också diskuterats i vilken mån denna tematisering är oförenlig med en 

fenomenologisk ståndpunkt, och hur man ska förstå Heideggers egen uppfattning i frågan. I 

polemik med en uppfattning som fick representeras av Palmer, där Heidegger helt och hållet 

sägs överge den fenomenologiska positionen till fördel för Kants, gjordes ett försök att via Hans-

Piles läsning av paragraf sju i Sein und Zeit visa på att Heideggers egen formulering av 

                                                                                                                                                                                              
uppenbaras. Detta skulle kunna tala för att det som ”gömmer sig” i framträdelsen bör förstås som något 
principiellt oåtkomligt, det vill säga ett ting i sig (s. 30).  
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fenomenologins uppgift förutsätter en kritisk tillgodogörelse av Kants utgångspunkt. Däremot 

accepterar Heidegger inte dikotomin mellan finit och absolut kunskap som sådan. Denna analys 

motsvarar det perspektiv som lades fram i inledningen, då uppsatsen inte bara förutsatte sig att 

diskutera den fenomenologiska förankringen i Heideggers Kantläsningar, utan också analysera 

på vilka sätt som dessa läsningar är ett led i Heideggers egen utveckling av fenomenologin. 
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KAPITEL II - SINNLIGHET OCH PASSIVITET 

Följande kapitel av uppsatsen utgör ett försök att analysera Heideggers läsning av Kants 

Transcendentala estetik i ljuset av två problem. För det första handlar det om 

transcendentalfilosofins möjlighet att tematisera sinnlighetens receptivitet, utan att hemfalla till 

ett naturalistiskt perspektiv. För det andra handlar det om huruvida förnimmelser är att förstå 

som varseblivningens yttersta ”jag-främmande” material, eller om de alltid redan är 

underkastade en viss subjektiv form. Uppsatsen argumenterar för att Heideggers förståelse av 

inbillningskraften som sinnlighetens rot innebär en positionering i båda dessa frågor, som berör 

fenomenologin i lika hög grad som Kants projekt. I slutändan, menar uppsatsen, kan Heideggers 

läsning av Den transcendentala estetiken förstås som en idealistisk tolkning av hela det 

fenomenologiska projektet.  

   Inledningsvis följer en sammanfattande redogörelse för innehållet i Kants text. Den som är 

någorlunda bekant med den första kritiken kan gott hoppa över denna del. Efter denna 

redogörelse görs ett försök att problematisera Kants resonemang utifrån samtida kritik som 

riktades mot det. Ett försök att visa på en analog problematik inom fenomenologin görs, och 

Heideggers förståelse av Den transcendentala estetiken utläggs sedan utifrån denna 

problematik. Avslutningsvis kopplas problematiken samman med olika tolkningar av Husserls 

förståelse av relationen mellan tiden och sinnliga förnimmelser.   

DEN TRANSCENDENTALA ESTETIKEN  

Kritik av det rena förnuftets första del efter inledningen är Den transcendentala estetiken som 

trots sitt ringa omfång – ca tjugosex sidor i den ursprungliga pagineringen – utgör en av två 

huvuddelar av verket (bortsett från den avslutande Metodläran). Den motsvaras i verket av den 

ojämförligt större Transcendentala logiken, som omfattar merparten av Kritik av det rena 

förnuftets nästan nio hundra sidor. Medan Den transcendentala logikens två första delar handlar 

om förståndet som kunskapsförmåga och dess roll för möjligheten till syntetisk kunskap a priori, 

behandlar Estetikens tjugosex sidor sinnlighetens funktion med avseende på samma fråga.  

   Avsnittets centrala tes är att rum och tid är former för finit åskådning, vilka alla ting som 

framträder är underkastade, men som inte hör till tingen i sig.  Tid och rum är, enligt Kant 

”empiriskt reala” i det att de tillkommer ting som presenteras för en finit kunskapsförmåga, men 

är ur transcendental synvinkel, då de subjektiva villkoren för framträdande sätts inom parantes, 

ideala. De tillkommer inte tingen i sig själva.      
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   A prioriska är åskådningsformerna i den mening att de ”finns tillstädes i sinnelaget”68 vid 

all förnimmelse. De är den rena – det vi vill säga erfarenhetsfria – formen för sinnlig åskådning.  

Kants argument måste således visa att rum och tid inte abstraheras fram ur erfarenheten 

eftersom de i så fall vore a posteoriska, resultatet av induktion. Likaså måste Kant visa att rum 

och tid i sin aprioriska status är just åskådningsformer, och bestämma vad detta innebär. De 

huvudsakliga bevisen för dessa teser ges läsaren i vad som i B-utgåvan av Kritik av det rena 

förnuftet kallas de ”Metafysiska utläggningarna” över tiden och rummets begrepp. De 

efterföljande ”Transcendentala utläggningarna” förklarar de aprioriska följderna därur. 

Uppsatsens resumé redogör framförallt för de Metafysiska expositionerna, och uppehåller sig 

vid argumenten som avser att bevisa att rummet är en a priorisk åskådningsform. Argumenten 

för att tiden har samma status är i viss utsträckning analoga, även om Kant gör en viktig 

distinktion mellan rummet som åskådningsform under vilken alla yttre framträdelser är 

underkastade, och tiden som åskådningsform vilken tillkommer såväl yttre föremål som inre.69 

Tiden är det ”inre sinnets form”, alltså formen för tankar, känslor och andra ”ting” som saknar 

utsträckning. Den tillkommer även yttre föremål genom att vår relation till ting förutsätter att 

dessa, genom affektion av vår sinnlighet, ger upphov till framträdelser. Dessa framträdelser är i 

transcendental bemärkelse ”inom oss”.     

    Den metafysiska utläggningen av rummet är i B-utgåvan indelad i fyra delar eller fyra 

”steg” som Heidegger säger i sin presentation.70  Två av dessa utgör argument för rummets a 

prioriska karaktär, medan de två andra argumenterar för förståelsen av detsamma som 

åskådningsform. Enligt Kant kan vi sluta oss till rummets a prioriska natur genom att 

föreställningen om såväl rum som tid måste ligga till grund för att något ska kunna framträda 

överhuvudtaget: för att något ska kunna upplevas som utanför mig och bredvid något annat i ett 

rum, måste föreställningen om ett rum redan ligga till grund för detta.71 För att, som Kant skriver 

”vissa förnimmelser ska kunna relateras till något utanför mig” måste den spatiala relation som 

idén om ”utanför” inbegriper, redan vara given. Likaså, fortsätter Kant, kan man göra sig 

föreställningen att det finns ett rum utan saker i, men det är omöjligt att tänka sig ting eller 

framträdelser utan rum. Av detta kan man enligt Kant sluta sig till att föreställningen om 

rummet föregår och ligger till grund för alla framträdelser i det.72 Motsvarande argument ges för 

tidens a prioriska status. 

   Kant menar sig med detta ha visat att rums- och tidsrelationer inte kan vara 

generaliserade ur erfarenheten, men det återstår att visa på vilket sätt de utgör 

                                                             
68 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 21/B 35.  
69 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 34/ B 50-51.  
70  Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 113. Jag följer Heidegger i Phänomenologische 
Interpretation genom att utgå från B-utgåvan av Estetiken. Detta då den är lite tydligare strukturerad.  
71 Kant, Kritik av det rena förnuftet, B 38. 
72 Kant, Kritik av det rena förnuftet, B 38-39. 
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”åskådningsformer”. De två argument som ska visa detta ställer både karaktären av 

åskådningsformer mot idén att tid och rum skulle vara begrepp. Dessa två alternativ uttömmer 

alla möjligheter ur Kants synvinkel. Det tredje steget slår därför fast att rummet skiljer sig från 

föreställningar av begreppslig karaktär genom att enskilda rum är delar av ett enda som de 

existerar i, och som de därmed också utgör begräsningar av.73 Detta gäller inte för begrepp: 

enskilda hästraser utgör förvisso species av allmänbegreppet ”häst”, men det är inte på samma 

sätt delar av det. Enskilda rum kan bara tänkas som en del av ett större, oändligt givet, som de 

härleds ifrån. Formationen av begrepp rör sig åt motsatt håll, från det enskilda till det allmänna. 

Rummet är, menar Kant i sitt fjärde argument för dess åskådningskaraktär, en oändligt given 

storhet, som därmed skiljer sig från ett begrepp i det att det innehåller alla sina delinstanser, de 

mindre rummen, i sig som delar och avgränsningar av det.74 De föreställningar som hör till ett 

begrepp sorterar under det. Argumentet för tiden som åskådningsform har liknande, om än inte 

helt identisk struktur. 

   Ur förståelsen av rummet som a priorisk åskådningsform låter sig också geometrins och 

aritmetikens syntetiska a priorin förklaras enligt Kant. Vore rummet något som deducerades ur 

erfarenheten skulle heller inte geometrin (och hela matematiken) vara erfarenhetsfri, då 

geometrin enligt Kant inte utgör något annat än bestämningar av rummet föreställt som abstrakt 

objekt. På samma sätt skulle geometrin inte vara syntetisk utan analytisk om rummet inte var en 

ursprunglig åskådningsform utan ett a prioriskt begrepp varifrån alla geometriska sanningar 

kunde härledas.  

TRANSCENDENTALFILOSOFI OCH AFFEKTION 

Kants resonemang fick utstå mycket kritik och många vederläggningsförsök redan i hans egen 

samtid. Den svindlande tanken om rummet och tidens (transcendentala) idealitet, att dessa 

relationer bara skulle gälla för framträdelser men inte för ting sig, framstod som moraliskt 

förkastlig och ur teoretisk synvinkel djupt problematisk. Till den mest omdiskuterade kritiken 

hör den som Friedrich Jacobi formulerade 1787, strax efter att Kants B-version av den första 

kritiken publicerades.75  Jacobis kritik riktar in sig på det förhållande som i Estetiken sägs ligga 

till grund för relationen mellan kunskapsförmåga och kunskapsobjekt: att det senare ger upphov 

till framträdelser genom att afficiera sinnelaget. Jacobi menar att denna relation förutsätter ett 

samband av orsak och verkan mellan ting i sig och afficierad sinnlighet, samtidigt som ju ett av 

den första kritikens centrala lärostycken är att kausalitet bara tillkommer framträdelser och inte 

                                                             
73 Kant, Kritik av det rena förnuftet, B 39. 
74 Kant, Kritik av det rena förnuftet, B 40-41. 
75 Jacobi, „Über den Transzendentalen Idealismus“ i Werke, band 2.1: Schriften zum Transzendentalen 
Idealismus  (Felix Meiner Verlag, Hamburg 2004), s. 103-112. 
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ting i sig. Med Jacobis berömda formulering kunde han inte ”komma in systemet utan denna 

förutsättning, och inte kunde bli kvar inom det med denna förutsättning”.76 

   Jacobis invändning mot vad han menar är ett kausalförhållande mellan ting i sig och 

framträdelse betraktas ofta som drabbande och benämns inom angolosaxisk 

kommentarslitteratur med det talande namnet ”the standard objection”. Diskussionen om 

”noumenal kausalitet”, det vill säga om det icke-empiriska kausalförhållande mellan ting i sig 

och kunskapsförmåga som Kants resonemang verkar förutsätta, är i hög grad levande.  

   Jacobis invändning är viktig eftersom den formulerar en skarp kritik av Kants resonemang 

i Estetiken, som alla utläggningar av Kritik av det rena förnuftet hädanefter måste ta ställning till.  

För uppsatsens vidkommande är den emellertid också viktig då den i ett visst avseende ger 

uttryck för en analog problematik inom det fenomenologiska projektet. Fenomenologin gör 

förvisso inte skillnad på vilka egenskaper som tillkommer framträdelser respektive ting i sig, och 

den behöver därmed inte principiellt utesluta ett kausalförhållande mellan kunskapsförmågan 

och dess transcendenta föremål. En sådan beskrivning faller ur fenomenologisk synvinkel 

emellertid definitivt under den naturliga inställningens reifikation av medvetandet. Den må vara 

en helt riktig beskrivning ur ett empiriskt perspektiv, men den saknar relevans för 

fenomenologin. Den intentionala riktadheten, medvetandet om något som något, är inte ett 

kausalförhållande. På detta insisterar Husserl redan i Logiska undersökningar.77    

  Genombrottsverket avvisar alltså kausalförhållandet mellan medvetande och 

kunskapsobjekt.  Sinnlig receptivitet är enligt den fenomenologiska beskrivningen snarare en 

aktiv tillvändning, en intentional riktadhet mot föremålet, än det passviva mottagande som en 

naturalistisk kausalbeskrivning av förhållandet gör gällande. En artikel från 1933, skriven av 

Husserls assistent Eugen Fink (artikeln godkändes av Husserl innan dess publicering) går 

emellertid längre, och avvisar att det fenomenologiska subjektet överhuvudtaget är receptivt:  

[…]konkret talat: den transcendentala subjektiviteten, i sitt strömmande, sig till en 
apperceptionens enhet gestaltande liv, har inte har den inre karaktären av vanmakt, av 
receptivitet.

78
 

Likställandet av receptivitet och ”vanmakt” är viktig: fenomenologins transcendentala subjekt är 

inte föremål för yttre påverkan, det är inte underkastat en kausalrelation. Eftersom det inte är 

underkastat en kausalrelation är det inte passivt. Då det transcendentala subjektet inte är 

                                                             
76 „[…]ohne jene Voraussetzung in das System nicht hereinkommen, und mit jener Voraussetzung nicht 
darinn bleiben konnte.“ Jacobi, „Über den Transzendentalen Idealismus“, s. 109.  
77 ”Noga taget är det faktiskt en principiell självmotsägelse att betrakta det intentionala förhållandet, här 
och överhuvudtaget, som ett kausalförhållande, alltså att uppfatta det som ett empiriskt, substantiellt 
kausalt nödvändighetssammanhang.” Husserl, Logiska undersökningar: Tredje bandet, s. 70. 
78 „[…]konkret gesprochen: die transzendentale Subjektivität in ihrem strömenden sich zur Einheit einer 
Apperzeption gestaltenden Leben, hat nicht den inneren Charakter der Ohnmacht, der Rezeptivität.“ Fink, 
”Die Phänomenologische Philosophie Husserls in der gegenwärtigen Kritik” i Kantstudien Bd. XXXVIII 1933 
(Pan-Verlagsgesellschaft M.B.H., Berlin 1933), s. 359.  
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passivt i sitt förhållande till kunskapsobjektet, är det överhuvudtaget inte receptivt. I den 

kommande diskussionen om Heideggers läsning är distinktionen mellan passivitet och aktivitet, 

mellan receptivitet och spontanitet i Kants vokabulär, oskiljbar från denna problematik.   

    Finks artikel skrevs som ett försök att definiera skillnaden mellan fenomenologi och 

”kriticism”. Den senare termen utgör ett samlingsnamn för såväl samtida nykantianska rörelser 

som Kants egen filosofi.  I ljuset av uppsatsens diskussion i föregående kapitel bör man dock 

fråga sig om Fink inte går för långt då han ställer fenomenologin mot kantianismen genom att 

mena att fenomenologin överhuvudtaget inte förstår det transcendentala subjektet som 

receptivt.  Husserl invänder ju som vi såg mot Kants idé om en absolut åskådning som inte är 

receptiv, och menade tvärtom att receptivitet är en väsensegenskap hos kunskapen, vare sig det 

handlar om gudomliga eller finita väsen.79   

   Om någon typ av receptivitet står att finna även hos den fenomenologiskt beskrivna 

subjektiviteten, så tycks Finks vidmakthållande att den transcendentala subjektiviteten inte har 

karaktären av ”vanmakt” vara desto mer relevant. Om den fenomenologiska receptiviteten inte 

får förstås som kausalförhållande, i vilken mening bevarar den överhuvudtaget ordets vanliga 

konnotation av ”att vara föremål för”, att vara reagerad, passiv?  Rätt lite tycks det, om man tittar 

på vad som sägs i frågan i t.ex. Erfahrung und Urteil. Husserl menar där att receptivitet ur 

fenomenologisk synvinkel är att betrakta som det understa ”lagret” av aktiv konstitution av 

erfarenheten.80 Någon ren passivitet, fri från aktivitet, står alltså inte att finna enligt Husserls 

analys i denna text. Uteslutandet av en kausalt förstådd sinnlighet verkar också utesluta att en 

ren passivitet överhuvudtaget står att finna hos det transcendentala subjektet. 

   Låt oss återvända till Jacobi och dennes kritik av Kant. Vari ligger egentligen analogin 

mellan denna och det ovan redogjorda resonemanget kring fenomenologins förhållande till 

receptivitet?  Det som förenar dem är de svårigheter som såväl Kant som Husserl stöter på i 

tematiseringen av den transcendentala subjektivitetens förhållande till sin empiriska 

motsvarighet, eller bättre, till sitt empiriska alterego. Det är ju inget annat subjekt än det 

empiriska som Husserl och Kant beskriver, utan tvärtom samma subjekt, men ur transcendental 

synvinkel. Det empiriska subjektets receptivitet måste, i kraft av att vara en väsensegenskap, 

återspeglas i den transcendentala beskrivningen. Problemet för Kant är emellertid att han inte 

tycks kunna uttrycka denna relation med andra än empiriska termer: sinnelaget ”afficieras” av 

tinget i sig. Den kausalitetslag som Kritik av det rena förnuftet skulle förklara genom att göra den 

till ett transcendentalt villkor för möjligheten av en lagbunden natur, förutsätts om vi ska tro 

                                                             
79 Den term som Husserl använder i Marginalanteckningarna är ”hinnehmend”, ”mottagande”. Husserl, 
„Randbemerkungen Husserls zu Heideggers Sein und Zeit und Kant und das Problem der Metaphysik“, s. 50. 
80 „Vielmehr ist die Rezeptivität als unterste Stufe der Aktivität anzusehen.“, Husserl, Erfahrung und Urteil 
(redigerad och utgiven av Ludwig Landgrebe, Academie Verlagsbuchhandlung, Prag 1939) s. 83.   
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Jacobi redan i förklaringen. Den transcendentala framställningen undergrävs av en empirisk 

eller naturalistisk beskrivning av relationen mellan subjekt och objekt.    

   Det mest naturliga sättet att försvara Kant mot Jacobis invändning förefaller vara att avvisa 

att affektion, i en transcendental diskurs om förhållandet mellan ting i sig och transcendentalt 

subjekt, skulle förutsätta kausalitet. En sådan lösning med en ”non-empirical affection” föreslås 

t.ex. av Henry Allison.81 Den av Allison förfäktade lösningen stärker analogin med den ovan 

diskuterade fenomenologiska problematiken. T.ex. skriver Husserl i Idéen II: 

Om vi emellertid ställer oss på den intentionala subjekt-objektrelationens grund, i relationen 
mellan person och omvärld, så får begreppet retning en helt och hållet ny mening. 

82
    

Hos Kant skulle vi alltså ha att göra med en icke-empirisk affektion, hos Husserl med en 

”retning” (Reiz) av sinnligheten som inte heller den ska förstås i vanlig, kausal bemärkelse.  Även 

hos Husserl tycks en empirisk vokabulär ofrånkomligen tränga sig in i den transcendentala 

diskursen. Såväl sinnesretning som affektion måste i en transcendental beskrivning ha en 

närmast metaforisk mening, för att inte underminera denna med empiriska eller naturalistiska 

förutsättningar.  

   Men är en sådan metaforisk användning verkligen möjlig? Bevarar inte det empiriska 

begreppet något av sin empiriska konnotation då det används i den transcendentala 

beskrivningen? Har begreppen ”affektion” respektive ”retning” överhuvudtaget någon mening i 

beskrivningen av relationen mellan subjekt och objekt, om de inte implicerar nämnda 

kausalförhållande? Och om så är fallet, vad betyder det i så fall för distinktionen mellan 

passivitet och aktivitet? Det är med dessa frågor, som alltså berör det fenomenologiska projektet 

i lika hög grad som Kants, som jag föreslår att vi närmar oss Heideggers förståelse av Den 

transcendentala estetiken. 

HEIDEGGERS LÄSNING AV DEN TRANSCENDENTALA ESTETIKEN 

Eftersom varken Phänomenologische Interpretation eller Kantboken nämner Jacobis invändning 

eller ”affektionsproblemet” skulle det kunna uppfattas som tendentiöst att göra denna fråga 

central för Heideggers läsning. Phänomenologische Interpretation inleder emellertid 

utläggningen av Estetiken med att ta avstånd från den nykantianska Marburgskolan och dess 

försök att ”upplösa Den transcendentala estetiken i Den transcendentala logiken”.83  Heidegger 

                                                             
81 Allison, Kant’s Transcendental Idealism: An Interpretation and Defense, (andra redigerade upplagan, Yale 
University Press, New Haven 2004), s. 64-73.  
82 „Stellen wir uns aber auf den Boden der intentionalen Subjekt-Objekt-Beziehung, der Beziehung 
zwischen Person und Umwelt, so gewinnt der Begriff des Reizes einen fundamental neuen Sinn.“ Husserl, 
Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie: Zweiter Buch (Husserliana Bd. 
IV, Martinus Nijhoff, Haag 1952). 189.    
83„[…] die transzendentale Ästhetik in die transzendentale Logik aufzulösen.“ Heidegger, 
Phänomenologische Interpretation, s. 77.   
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syftar på filosofen Paul Natorps justering av Kants system, där tid och rum inte längre är att 

förstå som åskådningsformer, utan istället som ”verklighetspostulat”.84 Som sådana skulle det 

vara möjligt att inordna dem under Kritik av det rena förnuftets modalitetskategorier. Tid och 

rum skulle vara att ytterligare två aprioriska begrepp.  

   Här är inte forum för att närmare undersöka Natorps idé, men det bör uppmärksammas 

att den är nära knuten till de svårigheter som Natorp ser i Kants resonemang om sinnlighet. 

Estetiken konstruerar enligt Natorp på ett felaktigt sätt kunskapen ”utifrån”, och förutsätter en 

transcendent ståndpunkt från vilken ett kausalförhållande mellan kunskapsobjekt och sinnlighet 

kan antas.85 Kritik av det rena förnuftets utgångspunkt i ett affektionsförhållande mellan subjekt 

och objekt bryter därmed mot en av den transcendentala metodens grundidéer.86 Genom att 

istället inordna tid och rum under kategoritabellen tänker sig Natorp att en förnuftskritik helt 

utan tematisering av sinnlighet, och därtill vidhäftande problem, är möjlig. 

   När Heidegger alltså ställer sin egen förståelse av Estetiken mot Natorps, och menar att tid 

och rum absolut inte bör förstås som begreppsliga, är Jacobis invändning om ett implicit 

kausalförhållande alltså i allra högsta grad relevant. Men detta är inte bara en 

Kanttolkningsfråga. För Heidegger handlar det om att genom läsningen av Kant visa att 

sinnlighet och receptivitet kan förstås frikopplade från det naturalistiska sammanhang som 

Natorp och indirekt Jacobi placerar dem i. Det är i förhållande till den för Heidegger i hög grad 

samtida diskussionen om sinnlighetens status inom transcendentalfilosofin, som man måste 

förstå läsningen av Estetiken 

  Heidegger tar sig an frågan genom att avvisa att begreppen sinnlighet och affektion hos 

Kant skulle vara att förstå som generaliseringar av sinnesorganens funktion. Han knyter istället 

termerna till ändligheten som sådan.  Till den ändliga åskådningens väsen hör att vara 

utelämnad till det varande för att få kunskap om det, och det är denna utlämnadhet eller, med 

Sein und Zeits vokabulär, ”kastadhet”, som hos Kant betecknas med sinnlighet. Den är förvisso 

kopplad till vår psykofysiska natur, men medan vår kognitionsapparats utformning är 

accidentell, är sinnlighet i Kants bemärkelse ett väsensbegrepp.87 Heidegger skriver: 

Åskådningen är inte ändlig, på grund av att den är grundad i sinnesorganens funktion, utan 
omvänt: eftersom åskådningen är ändlig, är sinnesorganens funktion möjlig. Människans faktiska 
fysiologiska utrustning med sinnesorgan bestämmer inte sinnligheten som sinnlighet, till 

                                                             
84 Natorp, „Kant und die Marburger Schule“, i Kantstudien Bd. XVII 1912 (Verlag von Reuter und Reichard, 
Berlin 1912), s. 204. 
85 „Das heißt ja gerade, von aussen die Erkenntnis konstruieren wollen, da doch kein Standpunkt 
außerhalb ihrer gegeben noch denkbar ist, von dem aus man sie, in einem kausalen Verhältnis offenbar 
transzendenter Art, entstehen lassen könnte.“ Natorp, „Kant und die Marburger Schule“, s. 201. 
86 Natorp, „Kant und die Marbruger Schule“, s. 204. 
87  Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 86. 
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åskådningsarter av rum och tid, utan sinnligheten är dessförinnan given med ändligheten som 
sådan, och denna kan faktiskt också vara organiserad genom sinnesorgan.

88
 

Heidegger utesluter alltså möjligheten att Kants sinnlighetsbegrepp är att förstå i fysiologisk 

bemärkelse. Ett påpekande som kan tyckas redundant, men som i ljuset av hur Kant faktiskt 

lästes som en sorts proto-psykolog av många, inte saknade meningsmotståndare.89 Som framgår 

av citatet har detta också implikationer för hur tid och rum som åskådningsformer bör förstås. 

Estetikens anspråk stödjer sig inte alls på att människan faktiskt – ordet uttrycker i citatet 

förstås tillfällighet i motsatt till nödvändighet – får kunskap genom sinnesorgan som är 

utformade på ett visst sätt. Tid och rum som åskådningsformer är inte knutna till denna 

tillfälliga utformning, utan till sinnligheten som väsensbegrepp. En icke-sinnlig åskådning 

besitter bara en absolut kunskapsförmåga. Till övriga kunskapsförmågor hör att vara utlämnad 

till det varande och därmed beroende av sinnligheten och dess åskådningsformer. Detta oavsett 

hur sinnlighet faktiskt är konstituerad hos olika varelser.  

    Heidegger förstår även affektionsbegreppet utifrån denna omkastning: i Kritik av det rena 

förnuftets transcendentala perspektiv är affektionsförhållandet till tingen inte följden av 

sinnesorgangens funktion, utan namnet på det förhållande till det varande som tillkommer en 

ändlig kunskapsförmåga, det vill säga en kunskapsförmåga som inte själv är upphov till det 

varande.90 Eftersom vi är receptiva, eftersom vår kunskapsförmåga är finit, har vi en affektiv 

kognitionsapparat. Denna kan vara olika utformad hos olika varelser, men tid och rum är inte 

knutna till dessa specifika manifestationer av sinnlighet hos människan eller andra varelser, 

utan till den högre ordningen av att behöva ”ta in” (hinnehmen) eller ”bli angådd av” 

(angegangenwerden) av det varande. Åskådningsformerna hör till sinnligheten men inte till 

sinnesorganen. I Kantboken definierar Heidegger Kants sinnlighetsbegrepp som ontologiskt, i 

motsats till ett sensualistiskt.91  

   Denna tolkningsväg besvarar inte till fullo anklagelsen om ett implicit 

kausalitetsförhållande i Den transcendentala estetikens resonemang. Avvisandet av en empirisk 

                                                             
88 „Die Anschauung ist nicht deshalb endlich, weil sie auf dem Fungieren der Sinnesorgane beruht, 
sondern umgekehrt: Weil die Anschauung endlich ist, sind die Sinnesorgane in ihrer Funktion möglich. 
Nicht die faktische physiologische Ausstattung des Menschen mit Sinnesorganen bestimmt die 
Sinnlichkeit zur Sinnlichkeit, zur Anschauungsart in Raum und Zeit, sondern die Sinnlichkeit ist zuvor mit 
der Endlichkeit als solcher gegeben, und diese kann faktisch nun auch die Organisation durch 
Sinnesorgane haben.“ Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 87. Ett snarlikt resonemang står 
också att finna i Kant und das Problem der Metaphysik, s. 26.  
89 Heidegger nämner i inledningen till Phänomenologische Interpretation den psykologiska Kantläsningen 
som ett av tre grundläggande tolkningsmisstag Kritik av det rena förnuftets uttolkare gjort s. 73-74. 
90 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 88. Ett citat som pekar i en delvis annan riktning är då 
Heideggers strax innan menar att ”Detta åskådandes ändlighet är faktiskt bestämd genom affektion”, (”Die 
Endlichekit dieses Anschauens ist faktisch bestimmt durch Affektion”) (Heideggers kursivering, s. 87) 
vilket skulle kunna ge vid handen att medan sinnlighet är ett väsensbegrepp, så är affektion det inte. 
Heideggers övriga kommentarer talar emellertid mot en sådan tolkning.  
91 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 27. 
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förståelse av de termer Kant använder tar dock utan tvivel ett steg i en sådan riktning. Kants 

”ontologiska” sinnlighetsbegrepp beskriver inte förhållandet mellan två naturting. Men hur bör 

sinnligheten i Kants bemärkelse i sådana fall förstås? På vad sätt är tid och rum 

åskådningsformer som finns ”tillstädes i sinnelaget”, om de inte förstås som kopplade till 

kognitionsapparaten, och kunskapsobjekts kausala afficiering av denna. Frågan är kanske 

egentligen inte någon annan än den efter a priorits status i allmänhet, om detta varken ska 

förstås i psykofysiologisk eller i platonistisk bemärkelse.    

   Heideggers kopplar denna fråga till Kants formulering att rum och tid är ”oändligt givna 

storheter”.92 Kants ordval då han säger att tid och rum är givna är det mest enigmatiska i 

formuleringen. Att åskådningsformerna inte är hämtade från erfarenheten är ju som vi sett 

centralt för hela Estetikens argumentation, så det kan inte vara detta som menas med ordet. På 

vilket sätt kan rum och tid då vara givna som oändliga storheter? Heidegger skriver:  

Om vi betraktar dessa fyra steg i den Metafysiska expositionen av rum och tid tillsammans, då blir 
det tydligt, att rum och tid inte bara är sätt att åskåda, och inte bara äger rum erfarenhetsfritt i 
sinnelaget som sätt att åskåda, utan att dessa åskådningar har ett åskådat. Ty det blir 
uttryckligen fastställt genom det tredje och fjärde steget, att rum och tid är en enig helhet och 
given som sådan. Given – det betyder uppenbart här: åskådat i en ren åskådning.

93
 (Heideggers 

kursivering) 

Rum och tid är alltså något som ges, som åskådas. De utgör i fenomenologisk terminologi en 

medintenderad horisont som förvisso ges i varje åskådning men som för den skull inte är 

abstraherad ur denna horisont som sådan. Rum och tid är ontologiska storheter, inte ontiska 

föremålsligheter. Åskådningsformerna är inte det tematiska uppfattade föremålet i åskådningen, 

men är givna i varje empirisk åskådning som dess icke empiriska ordning eller form.94 Heidegger 

tar fasta på att Kant i en efterlämnad anteckning definierar tid och rum som förnimmelser och 

gestalters ”fria spel”, och härleder därur definitionen av åskådningsformerna som ”spelrum” i 

vilka den empiriska åskådningen kan utspela sig.95  

FORM FÖR ÅSKÅDNING OCH FORMELL ÅSKÅDNING 

Det kan vara värt att fråga sig vad som egentligen är kontroversiellt i denna tolkning. Att rum 

och tid i någon mån även fungerar som åskådade i Kants argumentation, förefaller inte vara 

problematiskt, då det som vi skall se har rätt gott stöd i Kants text.  Det radikala i Heideggers 

                                                             
92 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 120ff. 
93 „Wenn wir diese vier Stufen der metaphysischen Exposition von Raum und Zeit überblickend 
zusammennehmen, dann wird deutlich, daß Raum und Zeit nicht nur Weisen anzuschauen sind, und nicht 
nur erfahrungsfrei im Gemüt stattfinde Weisen anzuschauen, sondern daß diese Anschauungen ein 
Angeschautes haben. Denn es wird auf der dritten und vierten Stufe der Exposition ausdrücklich gesagt, 
Raum und Zeit seien ein einiges Ganzes und als solches gegeben. Gegeben – das heißt hier offenbart: 
angeschaut in einem reinen anschauen“ Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 121. 
94 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 127-129. 
95 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 131. 
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analys tar vid i det att han hävdar att rum och tid alltid är icke-empiriska åskådningsobjekt, om 

än inte tematiserade sådana. Redan i förståelsen av dem som former besitter de enligt 

Heideggers tolkning en viss föremålslighet, och det krävs därmed inte en efterkommande 

bestämning av formerna av förståndet för att de ska få sin ”åskådade” karaktär.96  

   Det är utifrån detta vidmakthållande som man kan böja arbeta sig fram mot 

inbillningskraftens roll i Heideggers läsning. Inbillningskraften nämns i Phänomenologische 

Interpretation för första gången i anslutning till citatet om åskådningsformerna som givenheter 

ovan, apropå att Kant definierar dem som ens imaginarium.97 Denna flyktiga kommentar är det 

enda direkta indicium som Kant ger på sambandet mellan åskådning och inbillningskraft. Det 

skulle i sig självt knappast kunna utgöra grunden för Heideggers sökande efter sinnlighetens rot. 

Istället är det det tidigare diskuterade motivet att identifiera det sinnliga a priorits status i 

allmänhet som är infallsvinkeln för Heideggers läsning. Vilken positiv status kan tillskrivas de 

icke-föremålsiga givenheter som Heidegger identifierat tid och rum som, då de varken är 

abstraktioner ur erfarenheten eller psykiska entiteter? Natorps idé att justera Kants system till 

att ge åskådningsformerna status av kategorier tycks, i ljuset av denna fråga, långt ifrån orimlig.  

    Om Heidegger och Natorp på sätt och vis är överens om att åskådningsformerna kan 

tillskrivas vare sig fysisk eller psykisk status, så finns det emellertid något ur fenomenologisk 

synvinkel djupt problematiskt i att förstå dem som begreppsliga till sin natur. För en filosofi som 

föresätter sig att förklara all erfarenhets möjlighet är bestämningen av tid och rum som begrepp, 

som predikationer i möjliga omdömen, otillräcklig. Det tycks inte överhuvudtaget gå att 

föreställa sig yttre upplevelse utan dessa former, medan begreppsliga bestämningar inträder 

först efter det ursprungliga framträdandet. I personliga anteckningar från 1908 konstaterar 

Husserl i enlighet med detta att Kants åtskillnad mellan former för åskådning och former för 

tänkande förebådade det fenomenologiska genombrottet. Kant gör enligt Husserls helt rätt i att 

skilja på tingets ”fantom” –framträdande, på dess allmänna rumstidsliga gestalt, och på tinget 

som bärare av fysikaliska egenskaper som t.ex. kausalitet.98 Det är först i det andra ”steget”, som 

den konceptuella bestämningen inträder. Om tid- och rumsupplevelser utgör fenomenologins 

kanske mest svårtematiserade och förbryllande fenomenen, så råder inga tvivel om att de i alla 

fall måste vara givna före all begreppslig bestämning. 

   Husserls uppfattning i frågan är också intressant eftersom den i en viss mening förebådar 

den läsning som Heidegger sedan kommer göra. Den transcendentala estetikens 

tillkortkommande är enligt Husserl nämligen att den aldrig behandlar konstitutionen av de 

förbegreppsliga gestalterna. Husserl skriver: 

                                                             
96 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 131ff. 
97 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 121.   
98 Kern, Husserl und Kant, s. 251.  
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”[…]inom den blotta ’sinnligheten’, nämligen före framträdandet i vår mening, före synteserna, 
som först den Transcendentala analytiken – och detta på ett väl oklart sätt – behandlar, kan 
ingenting vara givet ifråga om en konstitution av rumsligheten”

99
  

Det sinnlighetsbegrepp som Husserl finner i Den transcendentala estetiken är helt osyntetiskt, 

det föregår all aktiv konstitution och kan därför inte utgöra grunden för rumsgestalten.100 Att 

Heidegger inte förstår Kants sinnlighetsbegrepp som sensualistiskt, som en ”blotta 

sinnligheten”, har vi redan sett. Men villkoret för en sådan förståelse tycks vara att den receptiva 

fakulteten faktiskt bidrar med något mer än det rent passiva mottagandet av förnimmelser. Att 

receptiviteten inte är helt overksam. I förlängningen innebär detta alltså att sinnligheten i någon 

mån redan bär på sin egen syntes. 

    Men på vilket sätt bör man förstå en sådan akt, om den inte är begreppslig? Hur rubricerar 

man en förkonceptuell spontanitet? Svaret på frågan är i Heideggers läsning inbillningskraften, 

som genom sin ställning mellan åskådning och tänkande bär på attribut från bägge dessa 

förmågor. Med en definition hämtad från Kants antropologiföreläsningar är inbillningskraften 

”åskådning utan föremålens närvaro”. 101  Vi föreställer oss t.ex. en enhörning, vi ”ser” 

enhörningen, utan att den själv är närvarande. 

    Inbillningskraften är en typ av åskådning, men också en typ av spontanitet i kraft av att 

inte vara bunden vid affektion. I kraft av att vara spontan är den också syntetisk, 

sammanbindande, men till skillnad från förståndet inte begreppslig. Inbillningskraftens 

förebegreppsliga syntetiska förmåga är det primära i detta sammanhang, men introduceras 

egentligen först i Den transcendentala logiken.102 Den föregrips dock av Heidegger i läsningen av 

Estetiken.   

    Förutom kommentaren om rum och tid som ens imaginarium så tycks emellertid 

inbillningskraften lysa med sin frånvaro i Estetiken. Det är istället i en not till Den 

transcendentala deduktionen som Heidegger tycker sig hitta stöd för en Estetikens syntes. 

Noten, som inte nämner inbillningskraften, men däremot en förbegreppslig syntes, är långt ifrån 

entydig. Den lyder: 

                                                             
99 „[…]innerhalb der bloßen ‚Sinnlichkeit‘, nämlich vor den Erscheinungen in unserem Sinn, vor den 
‚Synthesen’, die erst die Transzendentale Analytik –unklar genug – behandelt, nichts von einer Konstitution 
der Räumlichkeit gegeben sein kann.“ ”Beilage XX“ i Husserl, Erste Philosophie: T.1: Kritische Ideengesichte 
(Husserliana, Bd VII, Nijhoff, Haag 1956) s. 386,  citerad i Kern, Husserl und Kant, s. 251-252.  
100 Citatet är, liksom diskussionen av gudsbegreppet från föregående kapitel, ett gott exempel på Husserls 
stundtals rätt ogina förståelse av Kant. En förståelse som inte desto mindre kom att utvecklas med åren 
och som mot slutet av tjugotalet och början av trettiotalet kom att bli både djupare och mer affirmativ. (Se 
Kern, Husserl und Kant, s. 39-43).   
101 „[…]Anschauens ‚auch ohne Gegenwart des Gegenständes‘“ Heidegger, Kant und das Problem der 
Metaphysik, s. 128. Se också: Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 278. Heidegger avvisar 
annars antropologiföreläsningarnas inflytande på det kritiska projektet.  
102 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 78/ B 103.  
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Rummet, föreställt som föremål (vilket geometrin verkligen kräver) innehåller mer än 
åskådningens blotta form, nämligen en sammanfattning av mångfalden som är given i enlighet 
med sinnlighetens form i en åskådlig föreställning, så att åskådningsformen enbart ger 
mångfalden, den formella åskådningen däremot föreställningens enhet. I Estetiken tillskrev jag 
enbart sinnligheten denna enhet, bara föra att påpeka att den föregår alla begrepp, även om den 
förvisso förutsätter en syntes som inte hör till sinnena, men som möjliggör alla begrepp om rum 
och tid. Ty då rummet och tiden först blir givna som åskådningar genom den (i det att förståndet 
bestämmer sinnligheten), så hör denna åskådningsenhet a priori till rummet och tiden, och inte 
till förståndets begrepp.

103
 (Kants kursivering) 

Vi ser att Kant faktiskt tillskriver rum och tid en egen syntes och att denna varken tillhör sinnena 

eller ”förståndets begrepp”. Det är dessa omständigheter som tillåter Heidegger att dra 

slutsatsen att det enande som återfinns i Den transcendentala estetiken men som inte självt ”hör 

till sinnena”, faktiskt har sin grund i inbillningskraften. Då Kant emellertid hävdar att all syntes 

är föremål för kategorierna,104 menar Heidegger att detta obegreppsliga enande borde ha ett 

annat namn, och döper det i enlighet med detta till ”syndosis” – ett ”sammangivande”.105 

Distinktionen är inte bara ett uttryck för ett överdrivet terminologiskt patos, utan ska markera 

den skillnad som faktiskt föreligger mellan å ena sidan förståndets enande av separata 

framträdelser till enhetliga upplevelser, och å andra sidan den enhet som ger rum och tid som 

uniforma storheter. Som vi sett insisterar ju Kant på att åskådningsformerna inte får förstås som 

sammansättningar eller predikationer, och att deras delar inte är något annat än inskränkningar 

av ursprungligt givna enheter. Heideggers tolkning utmärker sig också genom att inte tolka 

denna enhet som hörande till den ”formella åskådning” som citatet talar om, utan till 

”åskådningsformerna”. Den formella åskådningen är geometrikerns bestämning av 

åskådningsformerna med begrepp, och Heidegger argumenterar för att tid och rum måste 

förstås som enhetliga, icke-empiriska föremålsligheter innan all begreppslig bestämning. I 

fenomenologisk synvinkel handlar det om skillnaden mellan geometrikerns tematiskt 

uppfattade rumsgestalt, som är föremål för en direkt intention från dennes sida, och den 

förbegreppsliga rumsgestalt som är med-given i intenderandet av varje rumslig föremålslighet, 

och som är villkor för geometrikerns tematiska uppfattning.  

   Liksom i Kans not i sig själv inte är särkskilt lätt att följa är inte heller Heideggers tolkning 

det. Här är, i ett försök att göra det hela lite klarare, Kants text igen, med varje mening var för sig 

och försedd med nummer:  

1. Rummet, föreställt som föremål (vilket geometrin verkligen kräver) innehåller mer än 
åskådningens blotta form, nämligen en sammanfattning av mångfalden som är given i enlighet 
med sinnlighetens form i en åskådlig föreställning, så att åskådningsformen enbart ger 
mångfalden, den formella åskådningen däremot föreställningens enhet. 

                                                             
103 Kant, Kritik av det rena förnuftet, B 161.  
104 Kant¸ Kritik av det rena förnuftet, B 161.  
105 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 134-135. 



Kapitel II - Sinnlighet och passivitet  

37 
 

2. I Estetiken tillskrev jag enbart sinnligheten denna enhet, bara föra att påpeka att den föregår 
alla begrepp, även om den förvisso förutsätter en syntes som inte hör till sinnena, men som 
möjliggör alla begrepp om rum och tid. 

3. Ty då rummet och tiden först blir givna som åskådningar genom den (i det att förståndet 
bestämmer sinnligheten), så hör denna åskådningsenhet a priori till rummet och tiden, och inte 
till förståndets begrepp. 

Eftersom Heidegger hävdar att den syntes som ligger till grund för åskådningsformerna är 

förbegreppslig och har sin grund i inbillningskraften, så måste han vidmakthålla att det är denna 

syntes som (2) behandlar, då Kant säger att ”enheten föregår alla begrepp”, och att den enhet 

som omnämns i (1) i tal om den formella åskådningen, och (3) som uppstår genom att 

”förståndet bestämmer sinnligheten”, alltså inte är samma enhet som omnämns i (2).106    

   Läsningen är utan tvivel lite vansklig, och det är inte särkilt förvånande att den fått utstå 

kritik.  Martin Weatherstone går till och med så långt att han i sin bok, Heidegger’s interpretation 

of Kant, slår fast att den ”makes nonsense of basic grammar”.107 Weatherstone ägnar stor möda 

åt att presentera en alternativ tolkning till Heideggers, som för att göra en lång historia kort, 

leder till en förståelse där Kant bara talar om en enda syntes i noten. Denna syntes är 

kategoriernas bestämning av sinnligheten med den formella åskådningen som resultat.108 Det 

bör påpekas att även om denna förståelse har vissa företräden framför Heideggers så är den 

även i behov av ett visst tillrättaläggande av texten. När Kant i mening (2) hävdar att syntesen 

”föregår alla begrepp” måste detta påstående i Weatherstones tolkning läsas som ”alla begrepp 

om föremål i tid och rum”, eftersom kategorierna, som ju är begrepp, skulle vara upphov till 

syntesen. 

  Weatherstones kommentar är en rigorös genomgång av det textuella stödet för Heideggers 

läsning, och är såtillvida mycket användbar. I sitt syfte att just undersöka korrelationen mellan 

Heideggers analys och Kants ord går den emellertid vilse, och är blind för de motiv som faktiskt 

leder Heidegger. Weatherstone förstår motivet att söka en gemensam rot för åskådning och 

tänkande i inbillningskraften utifrån Heideggers vilja att rädda Kant från nykantianismen, och 

särskilt från Natorps inordnande av tid och rum under modalitetskategorierna.109 I Natorps 

läsning var noten ovan likaledes ett indirekt rättfärdigande för åskådningsformernas samband 

med förståndet. I reaktion mot denna tolkningsväg söker Heidegger rättfärdiga Estetikens 

självständighet, genom att visa att sinnligheten rymmer en egen spontanitet som föregår 

                                                             
106 Att Heideggers hela tolkning vilar på den enhet som citatets andra mening nämner visar Martin 
Weatherstone i Heideggers Interpretation of Kant, s. 53-54. 
107 Weatherstone, Heidegger’s Interpretation of Kant, s. 54. 
108 Weatherstone, Heidegger’s Interpretation of Kant, s. 53-66.   
109 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, sid. 77-78. Heidegger hämtar denna uppfattning från 
Natorp, Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften, (Verlag von B.G. Teubner, Leipzig och Berlin 
1910) s. 276, men Natorps artikel i Kantstudien som tidigare refererades beskriver mer kortfattat samma 
idé: Natorp, ”Kant und die Marburger Schule”, s. 203-205.  
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förståndets, och att det är denna som noten handlar om.110 Det är i denna manöver det 

heideggerska tolkningsprojektet, enligt Weatherstone, går överstyr, och det är också här vi hittar 

orsaken till försöket att hitta en gemensam rot för de båda kunskapsförmågorna: 

In reacting to the neo-Kantian dissolution of sensibility into the understanding, Heidegger 
separated these two faculties in such a way that required an independent faculty of imagination 
that is indeed a ’root’ of these two faculties in order to unify them again. This necessitated the 
divisions of ‘synthesis’ into several different acts of combination, and the attribution of unity to 
the form of intuition.

111
   

Genom sin egen förklaring kring hur kategorierna ger upphov till tid och rum som åskådade, och 

hur förståndet medverkar till den a prioriska enhet som ges i åskådningen, tycker sig 

Weatherstone inte bara ha lyckats visa att Estetiken har en självständig funktion, utan också hur 

de båda kunskapsförmågorna samverkar a prioriskt. Heideggers förklaring förlorar därmed all 

relevans: ”there is no need to posit a ‘syndosis’ in order to unify intuitions a priori once we have 

clarified how the categories effect unity”.112   

   Weatherstones läsning är inte helt tillfredställande. Låt vara att hävdandet av en 

sinnlighetens syntes är knutet till polemiken mot Natorps läsning, men Weatherstone ser inte de 

grundläggande problem som utgör impulsen till såväl Heideggers som Natorps läsning: att en 

ren, passiv receptivitet svårligen låter sig förenas med ett transcendentalfilosofiskt projekt. Den 

lösning som föreslås i Heidegger’s intrepretation of Kant, bevarar fortfarande sinnligheten som 

en rent passiv förmåga. Den är, med Husserls ord, en ”blotta sinnlighet”.113   

TID OCH SJÄLVAFFEKTION 

Det är alltså rollen av en ren, för all empirisk sinnlighet konstitutiv syntes, som 

inbillningskraften spelar i Heideggers läsning. Med föregående kapitel i åtanke måste vi 

emellertid konstatera att Heideggers syfte inte bör förstås som en uteslutning av sinnlighet och 

receptivitet från den transcendentala diskursen som sådan. Sein und Zeits tematisering av ”i-

världen-varo” och ”kastadhet” utgör motsvarigheter till Kritik av det rena förnuftets sinnlighet 

och receptivitet just genom att markera den förankring i den omkringliggande världen som 

subjektet, även då det är föremål för en abstrakt filosofisk beskrivning, måste bevara. Man skulle 

                                                             
110 Weatherstone, Heidegger’s Interpretation of Kant, s. 53. 
111 Weatherstone, Heidegger’s Interpretation of Kant, s. 65-66. 
112 Weatherstone, Heidegger’s Interpretation of Kant, s. 66. 
113 Weatherstone sammanfattar sin egen ståndpunkt på följande sätt: “Although it has been demonstrated 
here that as intuitions space and time always presuppose the action of the categories, it has become clear 
that these intuitions presuppose an original receptivity that is quite independent of our spontaneity.” 
(Weatherstones kursivering) Weatherstone, Heideggers Interpretation of Kant, s. 66. Uppsatsen skiljer sig 
alltså från Weatherstones genom att förstå kopplingen mellan en passiv förståelse av sinnligheten, och en 
naturalistisk utläggning som central för Heideggers läsning. Weatherstones egen lösning förutsätter en 
”original receptivity”, fri från spontanitet, och kan därför inte fylla den funktion som uppsatsen menar är 
central för Heidegger.  
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kunna förstå såväl Kant som Heideggers läsning av honom som en sorts abstraktionsmässig 

balansgång. Å ena sidan handlar det om att bevara diskursen på en väsensnivå, å andra sidan om 

att inte förväxla denna väsensnivå med ett absolut subjekt, fritt från den ”utelämnadhet” som 

tillkommer dess empiriska motsvarighet. Även det transcendentalt beskrivna subjektet måste 

förstås som finit. 

   Denna balansgång gör avtryck även i den vokabulär som Heidegger använder i 

utläggningen av Estetiken. Heidegger tenderar att undvika begreppet affektion och talar som 

sagt istället om att ”ta in” (hinnehmen) det varande, eller att ”bli angådd” (angegangenwerden) 

av det. I enlighet med idén om en aktivitet i receptiviteten benämns åskådningen också som ett 

”låta mötas” eller ”låta påträffas” av varanden (Begegnenlassen von Seiendem).114 Alla dessa 

uttryck spelar på ett sorts mellanläge mellan aktivt och passivt: samtidigt som de beskriver 

mötet med något ”jagfrämmande” (i form av sinnligt material) i receptiv eller passiv bemärkelse, 

ska de också fånga den rörelse eller aktivitet som i transcendental mening ska utgöra villkor för 

det ”jagfrämmandes” framträdande. Likheten med hur Husserl förstår receptivitet som 

underordnad den intentionala aktens spontana tillvändning är slående. Inbillningskraften är, 

liksom intentionaliteten, både receptiv och spontan.115 

   Utifrån den dubbla roll som tillskrivs inbillningskraften förstår Heidegger också den mest 

enigmatiska bestämning som Kant ger åskådningsformernas natur i Den transcendentala 

Estetiken: att tiden, den universella åskådningsformen, är ”sinnelagets sätt att afficieras sig 

genom egen verksamhet.”116 Kant nämner även tiden som vårt sätt att åskåda oss själva:117 

formen för upplevelsen av vårt eget ”själsliv” är ett flöde av, tankar, förnimmelser känslor som 

avlöser varandra. Det inre tidsflödet åskådas, tiden är själva formen för inre åskådning, och i 

åskådningen är föremålet som afficierar sinnelaget inget annat än sinnelaget självt. 

   I ljuset av vikten av att förstå det transcendentala subjektets receptivitet som underkastad 

en konstitutiv aktivitet, är det inte svårt att förstå varför Kants definition av tiden som 

självaffektion tilltalar Heidegger. Tiden som vårt sätt att afficiera oss själva, lika mycket en 

spontan produktion som ett passivt, a prioriskt mottagande, är förstås en mycket träffande 

metafor för det mellanläge mellan receptivitet och spontanitet som Heidegger formulerar via 

inbillningskraften. Kants formulering av tiden som självaffektion, som subjekets sätt att åskåda 

sitt inre, är också av allra största vikt för Heideggers projekt att övervinna vad han menar vara 

                                                             
114 Se t.ex. Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 86.  
115  Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 129, eller Heidegger, Phänomenologische 
Interpretation, s. 278.  
116 Kant, Kritik av det rena förnuftet, B 68. I Kant und das Problem der Metaphysik, där Heidegger arbetar 
utifrån tesen att B-utgåvan innebär ett steg tillbaka från de mest radikala inslagen i Kritik av det rena 
förnuftets första version, stödjer sig Heidegger istället på A 77/ B 102 där Kant säger att tiden måste 
afficiera vårt begrepp om föremål. Om de bägge passagerna överhuvudtaget säger samma sak, så är i alla 
fall B-utgåvans formulering tydligare.  
117 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 34/ B 51 
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Kants oförmåga att se sambandet mellan ”den högsta principen för allt förståndsbruk”, att ”’jag 

tänker’ måste kunna ledsaga alla föreställningar”, och tiden.118  

   Med en sammanfattning av Heideggers resonemang, som dessvärre inte kan bli annat än 

schematisk: Kant ger oss själv verktygen för att övervinna Kritik av det rena förnuftets förvisso 

inte allenarådande men likväl starka tendens att utgå ifrån ett ”cartesianskt” subjekt vars 

självmedvetande föregår mötet med världen. Kants transcendentala logik ger i vissa avseenden 

intryck av att argumentera för ett transcendentalt subjekt vars erfarenhet eller transcendens 

möjliggörs av att vissa logiska förmågor, kategorier, appliceras på åskådningen. Han börjar med 

andra ord i ett självständigt, isolerat subjekt, och visar sedan hur det så att säga ”tar sig in” i 

världen. Förståelsen av tiden som självaffektion eller självåskådning är enligt Heidegger ett brott 

mot denna modell.119 Det finns ingen transcendental apperception, inget transcendentalt 

självmedvetande, utan tiden. Då apperceptionens enhet är villkor för möjligheten av 

kategoriernas applikation på erfarenheten,120 är dessas förmenta oberoende av åskådningen ett 

missförstånd. Det ”logiska subjektet” står i ett a prioriskt beroendeförhållande till tid, åskådning 

och värld. Uppsatsen tredje kapitel återkommer till denna problematik, fast ur ett delvis 

annorlunda perspektiv.           

   I anslutning till frågan om tid och självaffektion som konstitutiva för sinnlighet, är det dags 

att återvända till Eugen Finks artikel som diskuterades inledningsvis. Frågan gäller i vilken mån 

fenomenologin borde förstå den immanenta tidens form som föregående all affektion, eller om 

formen inträder efter affektionen som ett formande av det sinnliga, ”jagfrämmande” materialet. 

Denna ganska komplicerade diskussion utgör ett sista försök att fördjupa förståelsen kring 

Heideggers analys av sinnlighetens rot i inbillningskraften, och hur denna ska förstås i 

förhållande till det fenomenologiska projektet. Fink skriver apropå Husserls analys av den 

tidsliga syntesen:  

I själva verket finns det inom den fenomenologiska konstitutionen ingen dualism av heterogena 
moment, utan bara relativa nivåer av världens enhetliga, konstitutiva härkomstupplysning ur den 
transcendentala subjektivitetens levnadsdjup. Också hylet, som tillsvidare uppvisades som aktens 
icke-intentionala moment, är konstituerat, vilket också aktens egna intentionala enhetsform är, i 
djupet av den intentionala, men inte i akter förlöpande fenomenologiska tidens 
självkonstitution.

121
    

                                                             
118 Heidegger, Sein und Zeit, s. 24. 
119 För denna aspekt av tiden som självaffektion se framförallt paragraf 34 (s.189-205) i Kant und das 
Problem der Metaphysik och s. 395-399 i Phänomenologische Interpretation. 
120 Kant, Kritik av det rena förnuftet,  B 131-140.  
121 „In Wahrheit gibt es aber in der phänomenologischen Konstitution keinen Dualismus heterologischer 
Momente, sondern nur relativen Stufe der einheitlichen konstitutiven Herkunftsenthüllung der Welt aus 
der Lebenstiefe der transzendentalen Subjektivität. Auch die Hyle, die zunächst als ein nicht-intenionales 
Moment des Aktes aufgewiesen wird, ist konstituiert wie auch die intentionale Ganzheitsform des Aktes 
selbst in den Tiefen der intentionalen, aber nicht in Akten verlaufenden Selbstkonstitution der 
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Fink menar att den kantianska dualismen mellan form och materia, mellan ”jag” respektive 

”jagfrämmande” innehåll i upplevelsen, bara är ett relativt steg i den fenomenologiska 

undersökningen. I de djupaste skikten av konstitution är även det reella, ”jagfrämmande” 

momentet av sinnesdata alltid redan underkastat jagets eller snarare proto-jagets besjälande 

syntetisering. Konstitutionen av tiden föregår varje empirisk affektion, och formen föregår 

därmed allt innehåll. 

   Finks uppfattning av hur man ska förstå den husserlska fenomenologins position i denna 

fråga är emellertid inte oemotsagd. Hävdandet att distinktionen mellan ”jag” och 

”jagfrämmande” innehåll i upplevelsen, mellan form och materia, inom fenomenologin bara har 

en relativ status som upplöses på de djupaste nivåerna av analys, bestrids av Iso Kern:  

I Husserls problematik kring den transcendenta eller reala världens genetiska konstitution är 
förnimmelsedata för honom trots allt det ”sista materialet” som ligger till grund för den 
formande funktionen. Först i det att han går utöver denna problemsfär, frågar han, hur den reellt 
immanenta sinnesdatan blir konstituerad i det immanenta tidsmedvetandet, och uppvisar den 
som given i tidslighetens urpresentation, urretention, och urprotention.

122
   

Några korta ord om termerna: tidens form är nuet, förstått som ett ögonblick av närvaro, och 

utifrån vilket något empiriskt tänks som närvarande. Bordet framför mig existerar i egenskap av 

att det existerar ”nu”.  Detta absoluta nu kan med Husserls egna ord inte vara något annat än en 

ideal gräns, då ju ett visst tidsmoment, hur kort det än är, alltid är delbart.123 Nu-punkten som 

tidens och närvarons form ersätts eller utvidgas hos Husserl genom den retention- och 

protentionsstruktur som Kern talar om i citatet. De bägge termerna är att förstå som närvarons 

utsträckning in i det just förflutna och snart ankommande. Husserl skiljer mellan det passiva 

kvarhållandet av det just passerade, vilket alltså också inbegriper en typ av närvaro, och det 

sekundära, aktiva återkallandet eller reproduktionen av något förflutet, som inte längre är 

närvarande.124  

   Stridsäpplet är huruvida ”sinnesdatan” är att förstå som ett reellt moment i upplevelsen 

som i sin ursprungliga form är helt fritt från syntetisering – huruvida det utgör det ”sista 

materialet” utifrån vilken den syntetiserande tidskonstitutionen utgår – eller om vi, som Fink 

menar, ska förstå tidslighetens form som föregående all givenhet.  Idén om ett helt 

jagfrämmande material upplöses därmed. Är nuet en impressionens form, en abstraktion ur vad 

                                                                                                                                                                                              
phänomenologischen Zeit.“ Fink, ”Die Phänomenologische Philosophie Husserls in der gegenwärtigen 
Kritik”, s. 376 
122 „In Husserls Problematik der genetischen Konstitution der transzendenten oder realen Welt sind für 
ihn die Empfindungsdaten trotz allem das ‚letzte Material‘, das den formenden Funktion zugrunde liegt. 
Erst indem er über diese Problemsphäre hinausgeht, fragt er, wie im immanenten Zeitbewusstsein das 
reell immanente Empfindungsdatum konstituiert wird, und weist es als gegeben auf in der Zeitigung der 
Urpäsentation, Urretention, und Urprotention.“ Kern, Husserl und Kant, s. 274. 
123 Husserl, Zur Phänomenologie des Inneren Zeitbewusstseins (Husserliana Bd. X, utgiven av Rudolf Boehm, 
Martin Nijhoff, Haag 1966) s. 40.  
124 Husserl, Zur Phänomenologie des Inneren Zeitbewusstseins, s.38-42. 
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det innebär att bli afficierad, eller är det den immanenta tidsliga syntesen som konstituerar 

impressionen såsom impression? Vad som står på spel, detta sägs uttryckligen hos både Fink och 

Kern, är den kantianska dualismen mellan sinnligt material (receptivitet) och syntetiserande 

form (spontanitet). Medan Fink, vilket vi såg redan i inledningen till detta kapitel, hävdar att 

denna distinktion är upphävd i fenomenologin genom att receptiviteten helt enkelt utesluts från 

det transcendentala subjektet, så menar Kern tvärtom att den fortfarande är operativ hos 

Husserl – och detta även i dennes mest djuplodande analyser av det inre tidsmedvetandet.125  

   Hur det än må vara med den saken, (uppsatsen gör inte anspråk på att ha presenterat alla 

aspekter av denna problematik) så är meningsskiljaktigheten inte desto mindre upplysande för 

hur vi ska förstå Heideggers position i frågan. Hos denne är det tydligt att konstitutionen av 

tiden föregår och möjliggör sinnligheten som affektion. Tidens form som sådan inte är bunden 

till impressionen:  

Man bör inte tolka Kant som att sinnelaget först på grund av följandet hos följden av intryck 
sluter sig till nuens succession, så att följden av intryck vore först, utan tvärtom: bara den 
förelöpande orienteringen mot nuens rena succession öppnar den horisont i vilken en följd av 
något kan yppa sig som följd.

126
 (Heideggers kursivering) 

Citatet är från Heideggers analys av ”Om Apprehensionens syntes i åskådningen” i A-utgåvans 

Transcendentala deduktion. Apprehensionens syntes likställs med inbillningskraftens syndosis 

som en ”receptionens spontanitet” i Phänomenologische Interpretation.127 Det råder inga tvivel 

om att Heidegger står närmare Finks position än Kerns: den rena syntes som konstituerar tiden 

som den universella åskådningsformen gör inte detta utifrån affektion och intryck. Tidens form, 

flödet av ”nun” som avlöser varandra, enas till en succession oberoende av intrycken som ges i 

”nuen”. I denna mening är syntesen som konstituerar åskådningsformerna helt ren – den enar 

”nun” till en följd eller ett flöde.128 Först utifrån denna förelöpande konstitution av tidens form 

inträder syntesen av impressioner till enhetliga upplevelser. Heideggers läsning solidariserar sig 

i detta avseende med Finks förståelse av Husserls fenomenologi: distinktionen mellan ren form 

och ren materia, mellan jag och ”jagfrämmande” innehåll, är en ogiltig abstraktion. Den rena, 

sinnliga, impressionen är alltid redan syntetiserad, alltid redan formad. I Heideggers läsning är 

                                                             
125 Fink, Husserl und Kant, s. 274. 
126 „Man darf Kant nicht so interpretieren, als komme das Gemüt erst auf Grund des Verfolgens der Folge 
von Eindrücken zum Nacheinander der Jetzt, so daß die Folge der Eindrücke das Erste wäre, sondern 
Umgekehrt: Nur die vorgängige Orientierung auf das Pure Nacheinander der Jetzt öffnet den Horizont, in 
dem sich allererst ein Folgen von Etwas aufeinander als Folge darbieten kann.“ Heidegger, 
Phänomenologische Interpretation, s. 344. 
127 „Diese Synthesis der Apprehension ist die reine Syndosis, d.h. eine Spontanität der Rezeption.“ 
Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 347. I Kant und das Problem der Metaphysik sägs inget om 
att det skulle handla om samma syntes.   
128 Det bör noteras att denna förståelse av tiden som en succession av nun är ett uttryck för den ”vulgära”, 
traditionella tidsförståelsen enligt Heidegger. I Kant und das Problem der Metaphysik sägs den trehövdade 
syntesen i Den transcendentala deduktionen, liksom förståelsen av tid som självaffektion, motsvara en 
”ursprungligare” tidsförståelse. (s. 176ff).  
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den ”kantianska dualism” om vars status inom fenomenologin Kern och Fink dividerar, 

problematiserad redan hos Kant själv. 

SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING 

Med detta är förhoppningsvis den roll som inbillningskraften spelar i Heideggers läsning av Den 

transcendentala estetiken klarlagd, dels i relation till Kants egen text och de passager i denna 

som ligger till grund för Heideggers förståelse, men också i relation till de problem som implicit 

eller explicit utgör impulsen för denna förståelse. Via Jacobis kritik av Kants resonemang, och via 

vad som presenterades som en analog problematik inom fenomenologin, har uppsatsen försökt 

visa på att inbillningskraftens konstitution av åskådningsformerna måste förstås i ljuset av 

fenomenologins brott med en naturalistisk subjektsutläggning. En viss spänning aktualiseras i 

och med detta brott: om sinnlig affektion i rent passiv bemärkelse svårligen låter sig förenas 

med ett transcendentalfilosofiskt perspektiv, så måste detta perspektiv samtidigt göra reda för 

att även ett transcendentalt subjekt är finit. Övergången från en naturalistisk beskrivning till en 

transcendental är inte övergången från ett ändligt subjekt till ett absolut. Heidegger pekar själv 

på denna balansgång då han frågar sig om inte analysen av det transcendentala subjektet som 

skapande av ontologiska ”föremål” (som tid och rum) spränger ändlighetens gränser.129 

    Att Heideggers läsning bäst förstås utifrån denna fenomenologiska problematik har 

uppsatsen visat i polemiken mot Martin Weatherstones tolkning av Heideggers läsning och 

motiven bakom denna. Weathestone menar att Heidegger, i avsikt att rädda Kant från Natorps 

förståelse, drar gränsen mellan sinnlighet och förstånd alltför skarpt, och att inbillningskraften 

därmed skulle behövas för att sammanföra dem igen. Problemet är istället att förståelsen av 

sinnligheten som rent receptiv, som ”blotta sinnligheten” inte är förenlig med de 

transcendentala förutsättningarna. En uppfattning som vi sett att Heidegger delar med såväl 

Fink som i viss mån Husserl själv. Den empiriska sinnligheten förstås av fenomenologin istället 

som grundad i en a priorisk syntes som konstituerar åskådningsformerna.   

   Inledningsvis, i anslutning till Finks artikel, ställdes frågan huruvida en fenomenologisk 

beskrivning lämnar utrymme för någon typ av passivitet vad gäller subjektets förhållande till sin 

omvärld. Heideggers svar på frågan är att en sådan passivitet förvisso står att finna, men att det 

är en konstituerad sådan, som alltid redan inbegriper en typ av spontanitet. Tiden, som 

subjektets sätt att afficiera sig själv, föregår varje empirisk affektion. Den empiriska 

receptiviteten är grundad i en aktiv, intentional vändning mot det varande. 

   I en avslutande reflektion i sin artikel menar Jacobi att anhängarna av Kants system borde 

erkänna konsekvenserna av otillräckligheten i Kritik av det rena förnuftets resonemang kring 

affektion, och inse att transcendentalfilosofin inte kan förklara hur kunskapens materia ges för 

                                                             
129 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 120-125. 
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sinnelaget. Kantianerna borde erkänna sin egen position som idealistisk.130 Förstår man idealism 

i mer pregnant mening än uppfattningen att världen finns i medvetandet, utan istället som en 

lära som bryter med den absoluta distinktionen mellan form och materia med avseende på 

kunskapen, skulle Heideggers tolkning faktiskt kunna förstås som ett idealistiskt 

ställningstagande. I förlängningen skulle den därmed kunna sägas vara en idealistisk tolkning av 

det fenomenologiska projektet som sådant. Någon ren materia, fri från form, står som sagt inte 

att finna enligt Heideggers läsning. Med en formulering från Sein und Zeit: 

Betyder titeln ’idealism’ så mycket som förståelse av förhållandet att varat aldrig går att förklara 
utifrån varanden, utan att varat alltid redan är det ’transcendentala’ för varje varande, då är 
idealismen den filosofiska problematikens enda och rätta möjlighet.

131
 

  

                                                             
130 Jacobi, „Über den Transzendentalen Idealismus“, s. 112. 
131 ”Besagt der Titel Idealismus soviel wie Verständnis dessen, daß Sein nie durch Seiendes erklärbar, 
sondern für jedes Seinde je schon das ‚Transzendentale‘ ist, dann liegt im Idealismus die einzige und 
rechte Möglichkeit philosophischer Problematik.“ Heidegger, Sein und Zeit, s. 208.  
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KAPITEL III - FÖRSTÅNDSBEGREPPENS URSPRUNG 

Med detta lämnar vi Heideggers läsning av den del av Kritik av det rena förnuftet som handlar 

om den finita kunskapens receptiva element, för att istället ägna oss åt förstånd och tänkande, 

dvs. den finita kunskapens spontana eller aktiva element. Förståndet utläggs hos Kant i det 

jätteavsnitt av Kritik av det rena förnuftet som bär namnet Den Transcendentala logiken. 

Följande kapitel av uppsatsen behandlar Den transcendentala logikens allra första del, Den 

metafysiska deduktionen av förståndsbegreppen. Denna del behandlas vanligen summariskt av 

kommentatorer, men är föremål för en över hundra sidor lång analys i Phänomenologische 

Interpretation. I centrum för undersökningen står förhållandet mellan allmän och 

transcendental logik, de problem och den potential som Heidegger ser i detta avsnitt. För 

uppsatsens del handlar det om att förankra den väldigt detaljrika, stundtals tekniska diskussion 

som Heidegger för, i en fenomenologisk kontext. Vari ligger den fenomenologiska 

angelägenheten i den läsning som Heidegger gör?    

   Inledningsvis följer en presentation av Kants begrepp om allmän och transcendental logik, 

och den tänkandets ”tjänsteställning” i förhållande till åskådningen som Heidegger tillmäter stor 

vikt. Den allmänna presentationen följs av en sammanfattning av det väsentliga innehållet i Den 

metafysiska deduktionen, varefter Heideggers läsning presenteras och motiven bakom denna 

diskuteras. En diskussion om den fenomenologiska positionering som Heideggers läsning intar, 

avslutar kapitlet.    

TÄNKANDETS TJÄNSTESTÄLLNING 

Den transcendentala logiken behandlar tänkandets fakultet: förståndet. Tänkande är per 

definition alltid begreppsligt i Kants terminologi, och förståndet kan därav definieras som 

”förmågan till begrepp”.132 Av detta skäl är också namnet på den Transcendentala logikens första 

bok ”Begreppsanalytiken”, av vilken Den metafysiska deduktionen av förståndsbegreppen utgör 

en del. 

   Av stor vikt för Kants frågeställning är att det handlar om en ”transcendental” logik, mot 

vilken han ställer den allmänna eller formella logiken. Den sistnämnda ”abstraherar från allt 

innehåll i förståndskunskapen” och handlar således om ”tänkandets form överhuvud”.133 Den är 

förstås a priorisk. Den transcendentala logiken är även den a priorisk, den föregår erfarenheten, 

men till skillnad från sin formella motsvarighet bortser denna logik inte från ”föreställningarnas 

ursprung”.134 Medan den allmänna logiken endast har relationen mellan begrepp i omdömen för 

                                                             
132 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 55/ B 79.  
133 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 55/ B 79. 
134 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 56/ B 80. 
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ögonen, betraktar Den transcendentala logiken förståndets roll i syntetiserande av erfarenhet. 

Den transcendentala logiken utlägger på vilket sätt som förståndets bestämningar gör att de 

framträdelser som ges i åskådningen ordnas till en lagbunden natur. Den allmänna logiken är 

helt begreppslig och opererar därför enbart med motsägelselagen som axiom – dess resultat är 

analytiska. Den transcendentala logiken bortser inte från relationen till tingen, men föregår all 

erfarenhet och är därmed såväl syntetisk som a priorisk.  

   Ur Heideggers synvinkel utgör denna förståelse av relationen mellan tänkandets lagar och 

åskådningen ett grundläggande transcendentalfilosofiskt genombrott, koncist formulerat av 

Kant precis i början av verket:  

På vilket sätt och med vilka medel en kunskap än må vara relaterad till föremål, så är likväl 
åskådningen det varigenom den omedelbart är relaterad till dessa och det som allt tänkande 
syftar till som medel.

135
 (Kants kursivering) 

Den allmänna logiken, som inte är relaterad till föremål, är oförmögen att prestera någon 

kunskap utöver den analytiska. Det är i den transcendentala logiken, som utan att vara hämtad 

ur erfarenheten likväl är väsensmässigt relaterad till denna, som tänkandet fixeras utifrån dess 

bidrag till syntetisk kunskap a priori. Citatet ger enligt Heidegger också uttryck för 

uppfattningen att allt tänkande syftar till åskådningen som medel, indirekt alltså att vi i den 

transcendentala logiken finner tänkandet behandlat i dess primära och ursprungliga domän. 

Den allmänna logiken, som bortser från relationen till föremål och därmed till åskådningen, är 

sekundär.  

    Denna idé om förhållandet mellan tänkande och åskådning är kopplad till den idé om 

ändlighet som diskuterades i uppsatsens första kapitel. Guds absoluta kunskapsförmåga är inte 

beroende av receptivitet, utan skapar alla föremål i det att de åskådas. Den ändliga 

kunskapsförmågan skapar inte föremålet utan afficieras av det, och dess tänkande är därmed en 

efterkommande bestämning. Härav det begreppsliga tänkandets indirekta karaktär, och härav 

också Kants definition av omdömet som ”föreställning av en föreställning”.136 Begreppet är självt 

en föreställning, vars funktion det är att samla de framträdelser som ges i åskådningen under 

sig. Omdömet enar i sin tur begreppen till kunskap. Som diskuterades i uppsatsens första kapitel 

förstår Kant Guds helt och hållet intellektuella kunskapsförmåga, som står i direkt relation till 

tingen utan förmedling via föreställningar, som både icke-sinnlig och obegreppslig. Gud operar 

varken med omdömen eller begrepp.  

    Heidegger kallar denna relation för tänkandets ”tjänsteställning” (Diensstellung) 

gentemot åskådningen, i det att den begreppsliga kunskapen är beroende av att något först ges. 

                                                             
135 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 19/ B 33.   
136 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 68/ B 93.  
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Han pekar på sambandet mellan denna idé och fenomenologins ”principernas princip”.137 

Åskådningens förrangställning som primär kunskapskälla förenar de bägge projekten.  

   Det har ofta anförts att det finns något tendentiöst i detta sammanförande av den 

fenomenologiska konceptionen av förhållandet mellan tänkande och åskådning och Kants, då det 

är väl känt att de skiljer sig åt på flera avgörande punkter. Så skriver t.ex. Daniel Dahlstrom:  

For Kant an intuition is either empirical or pure, but in both cases it is a way the mind is passively, 
immediately, and sensibly related to some individual x (for example, this color, the one all-
embracing space). Talk of categorial intuitions of universals and facts is thus utterly foreign to 
Kant’s terminology.

138
  

Dahlstroms poäng är att det fenomenologiska åskådningsbegreppet är betydigt bredare än det 

som Kant rör sig med. Det tidigare inbegriper en typ av åskådning av element som hör 

förståndet till: universalier, begrepp, kategorier. Att Kritik av det rena förnuftet aldrig upptäckte 

detta ”utvidgade” åskådningsbegrepp menar Husserl i Logiska undersökningar är ett av verkets 

stora tillkortakommanden.139  

   Med ett par sammanfattande ord om en tematik som uppsatsen kommer få tillfälle att 

återvända till: det fenomenologiska åskådningsbegreppet inbegriper i viss mån förstånd och 

begreppslighet, medan dessa två är väsensskilda hos Kant. Om sedan tänkandet även hos Kant 

står i någon typ av tjänsteställning till åskådningen menar Dahlstrom är en annan fråga.  

   Uppsatsen kan inte låta sig nöjas med denna slutsats. Det stämmer förstås att åskådning 

aldrig kan inbegripa kategorier hos Kant, och på så sätt har Dahlstrom naturligtvis rätt i att 

avvisa Heideggers kommentar. Samtidigt tycks det gå Dahlstrom helt förbi att vi här har att göra 

med själva kärnan i Heideggers Kantuppfattning – att åskådning och tänkande faktiskt hör ihop 

på ett sätt som Kant själv aldrig såg. Ett av attributen som Dahlstrom tillmäter den kantianska 

åskådningen mot den fenomenologiska i citatet, har vi för övrigt redan sett Heidegger 

ifrågasätta. Enligt uppsatsens analys av Heideggers läsning av Den transcendentala estetiken är 

ett av huvuddragen i denna just uppfattningen att sinnlighetens passivitet inte är ursprunglig, 

utan grundad i en föregående konstitution.  

   Istället för att avfärda kommentaren om fenomenologins affinitet med Kants projekt 

apropå tänkandets tjänsteställning, kommer uppsatsen närma sig den som läsningens kärna. Det 

är ifråga om hur tänkande och åskådning samverkar, som det åligger Heidegger att visa att en 

fenomenologisk förståelse av Kant faktiskt är den ”sanna” kantianismen; att fenomenologin som 

sådan inte bara är ett steg utöver eller bortom Kant, utan den filosofiska rörelse som bäst 

förstått den problematik inom vilken Kritik av det rena förnuftet rör sig. Heideggers läsning 

måste visa att fenomenologin har kommit längre in i den problematik som Kant öppnar upp.   

                                                             
137 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 83.  
138 Dahlstrom, ”Heideggers Kantian turn”, s. 341.  
139 Husserl, Logiska undersökningar: Tredje bandet, s. 423-424. 
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DEN METAFYSISKA DEDUKTIONEN 

 Den Transcendentala logikens första del, i vilken Den metafysiska deduktionen återfinns, går 

under benämningen Begreppsanalytiken. Dess uppgift är att ”[…]utforska möjligheten av 

begrepp a priori genom att söka deras födelseort i förståndet allena och analysera det rena 

förståndsbruket överhuvudtaget.”140  Frågan efter förståndets bidrag till den syntetiskt a 

prioriska kunskapen är därmed en fråga efter möjligheten av erfarenhetsfria begrepp.  

   Kants argument för dessa förståndsbegrepp eller, som han också kallar dem, kategorier, är 

indelat i två delar: den Metafysiska respektive Den transcendentala deduktionen, varav den 

andra är den ojämförligt mest uppmärksammade och lästa. Den metafysiska deduktionen 

etablerar vilka de omtalade förståndsbegreppen är, samt deras indelning, medan Den 

transcendentala deduktionen syftar till att bevisa deras ”objektiva realitet”. Med detta uttryck 

menar Kant att deduktionen ska visa att de a prioriska begreppen är en del av erfarenheten, utan 

att för den skull vara hämtade från denna. Som han själv uttrycker det: 

Endast i två fall är det möjligt att syntetiska föreställningar och deras föremål sammanstrålar med 
varandra, att de nödvändigt relaterar sig till och liksom möter varandra: antingen om föremålet 
möjliggör föreställningen, eller om denna allena gör föremålet möjligt.

141
 

Att bevisa att förståndskategorierna har objektiv realitet är detsamma som att visa att de, i 

egenskap av föreställningar, sammanstrålar med sitt föremål. Även begrepp är ju föreställningar 

i Kants terminologi. Eftersom det handlar om a prioriska begrepp kan Kant inte göra detta 

genom att, som citatet säger, visa att föremålet möjliggör föreställningen, det vill säga 

förståndsbegreppet. Kategorierna är ju per definition a prioriska och föregår därmed 

erfarenheten. Återstår alltså det andra alternativet: att förståndsbegreppen möjliggör föremålen. 

De måste med andra ord visas vara medkonstituerande av erfarenheten. Trots att Kant inte drar 

denna sista slutsats förrän i den efterkommande Transcendentala deduktionen, är den essentiell 

för att förstå vad som står på spel även i den Metafysiska. 

   Vilket är tillvägagångssättet för att få reda på vilka de rena förståndsbegreppen är? Kant 

konstaterar att deduktionen av dessa måste ske efter en princip, för att man därmed ska kunna 

vara säker på att redogöra för alla icke-sammansatta förståndsbegrepp.142 Vägen till en sådan 

princip går för Kant genom en närmare betraktelse av begreppets natur. Medan Estetiken har 

behandlat den receptiva delen av en finit kunskapsförmåga i dess affektion, har vi med den 

transcendentala logiken att göra med den del av samma kunskapsförmåga som utmärker sig 

genom funktion. Funktion definierar Kant som ”enheten i handlingen att ordna olika 

                                                             
140 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 65 – 66/ B 90. 
141 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 92/ B 124-125.  
142 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 64/ B 89. 
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föreställningar under en gemensam föreställning”.143  Det är begreppet som står för denna enhet, 

genom att samla olika föreställningar under en enda. T.ex. samlas olika föreställningar av 

fyrbenta varelser med svans under begreppet ”hund”.  

   Nu räcker begreppet ensamt emellertid inte till kunskap, utan för kunskap krävs det att 

det inordnas i ett omdöme.144 Ordet hund ensamt är förstås inte kunskap, medan satsen ”alla 

hundar har svans”, om den vore sann, skulle vara det. Alla förståndshandlingar, menar Kant, går 

att föra tillbaka på olika typer av omdömen, och förståndet är alltså såväl ”en förmåga att fälla 

omdömen” som den tidigare bestämningen som ”förmåga till begrepp”.145  

   Men på vilket sätt för oss dessa insikter närmare den efterfrågade principen för de a 

prioriska förståndsbegreppen? Kant menar att man genom att utforska de olika komponenterna 

som används för att bilda omdömen, omdömenas ”enhetsfunktioner”, kan sluta sig till 

förståndets alla a prioriska funktioner. Förståndet är ”en förmåga att fälla omdömen”, och 

genom att klarlägga de sätt genom vilka omdömen bildas ges vi med Kants ord en ”ledtråd” till 

hur samma förstånd tillämpar sina enhetsfunktioner i syntetiseringen av erfarenhet.146  Om det 

gick att visa att det var samma funktioner i båda fallen skulle grunden för en Transcendental 

logik, som förståndets nödvändiga och a prioriska bidrag till bestämning av erfarenheten med 

hjälp av a prioriska begrepp, vara lagd.  

   Med tanke på Kants egen emfas vid att enhetsfunktionerna måste presenteras enligt en 

princip, har mer än en läsare genom åren höjt ögonbrynen då Kant plötsligt, nästan ur intet, 

presenterar en lista över tolv stycken omdömestyper som han menar vara en uttömmande 

förteckning av dessa. Kants idé förefaller vara att då man väl nått insikten att en typ av analogi 

råder mellan omdömestyper och förståndsbegrepp, så är det en smal sak att prestera en 

företeckning av de tidigare, och sedan gå vidare till att försöka härleda förståndsbegreppen ur 

omdömestabellen. Tabellens innehåll, de enskilda enhetsformerna, intresserar inte Heidegger i 

någon större utsträckning och lämnas därför utanför denna redogörelse. 

   Hittills alltså: frågan efter de rena förståndsbegreppen blev frågan om förståndets a 

prioriska enhetsfunktioner. Dessa presenteras i Kants text i tabellform så som de kommer till 

uttryck i välbildade satser, omdömen. Det återstår fortfarande att visa på vilket sätt de utgör a 

prioriska funktioner för enande och möjliggörande av erfarenhet, det vill säga kategorier.  

  Kant utvecklar sin syn på detta samband under rubriken ”Om de rena förståndsbegreppen 

eller kategorierna”, den tionde paragrafen i B-utgåvans indelning. Paragrafens övergripande 

tema är syntes, och dess funktion i förhållande till å ena sidan åskådningen, och å andra sidan de 

rena förståndsbegreppen. Kant börjar med att upprepa den tidigare distinktionen mellan allmän 

                                                             
143 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 69/ B 74. 
144 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 68/ B 93. 
145 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 69/ B 94. 
146 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 66/ B 91. 
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och transcendental logik: medan den förra bortser från allt innehåll hos kunskapen, har den 

senare ”sinnlighetens mångfald a priori liggande framför sig.”147 Denna mångfald a priori är de 

rena åskådningsformerna, vilka som vi sett inte på egen hand är tillräckligt bestämda för att 

grundlägga erfarenheten. Något måste tillkomma. Som Kant uttrycker det måste den rena 

åskådningsmångfalden: ”gås igenom, upptas och förbindas för att det därav ska kunna bli 

kunskap.”148 Detta är syntesens roll. Texten fortsätter: 

Med syntes i den mest allmänna betydelsen förstår jag nu handlingen att foga olika 
föreställningar till varandra och inbegripa dess mångfald i en kunskap. En sådan syntes är ren när 
mångfalden inte är empirisk utan a prioriskt given (liksom den i rummet och tiden). Före all 
analys av våra föreställningar måste denna vara given, och inga begrepp kan till innehållet uppstå 
analytiskt.

149
 (Kants kursivering). 

Citatets två första meningar är upplysande genom att de ger uttryck för vad som måste uppfattas 

som Kants allmänna strategi i Den metafysiska deduktionen. Först slår de fast syntesens 

funktion i allmänhet, för att sedan definiera dess funktion i det specifika sammanhang som vi har 

att göra med här, d.v.s. de rena förståndsbegreppen och därmed den rena syntesen. Kants mål är 

ju att närmare definiera det samband mellan omdömesformer och förståndsbegrepp som han 

redan indikerat. Genom att bestämma den syntetiska handlingen i allmänhet som ”att foga olika 

föreställningar till varandra” ger han en bestämning som stämmer överens med både den egna 

beskrivningen av hur omdömen bildas, och hur han tänker sig att förståndsbegrepp förhåller sig 

till ren åskådning. Båda fogar olika föreställningar till varandra: omdömesfunktionerna enar 

begrepp, förståndsbegreppen ordnar rena åskådningar. Syntes ”i den mest allmänna betydelsen” 

föreligger alltså i bägge fallen. Därav citatets tredje mening, ”inga begrepp kan till innehållet 

uppstå analytiskt”, som förmodligen måste förstås med den underförstådda slutsatsen att alla 

begrepp visavi sitt innehåll har syntetiskt ursprung, och att de rena begreppens innehåll således 

måste förstås i samband med de rena synteserna. Syntesen, alltså själva enandet, är betraktad i 

sig själv ”en verkan av blotta inbillningskraften”, medan det tillkommer förståndet att 

begreppsliggöra denna.150   

    I detta begreppsliggörande föreligger en skillnad mellan den allmänna och den 

transcendentala logiken: den allmänna logiken för in föreställningar under begrepp, medan den 

transcendentala logiken ”lär oss att inte bringa föreställningar utan snarare den rena syntesen 

av föreställningar till begrepp [auf begriffe].”151 I den allmänna logikens förfarande handlar det 

om att sortera olika föreställningar under en gemensam nämnare, t.ex. begreppet hund. Den 

transcendentala logiken gör däremot begrepp av själva syntesen.   

                                                             
147 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 76/ A 102.  
148 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 77/ A 102. 
149 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 77/ A 103. 
150 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 78/ A 103. 
151 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 78/ A 104. (Översättningen modifierad.)   
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   Med dessa distinktioner kan Kant sluta sig till vad som åtminstone här förefaller vara en 

tredelad struktur av erfarenhetsfri syntetisk kunskap: 

Det första som måste vara oss givet som bidrag till kunskapen om alla föremål a priori är den 
rena åskådningens mångfald; syntesen av denna mångfald genom inbillningskraften är det andra, 
men detta ger oss ännu ingen kunskap. De begrepp som skänker enhet åt denna rena syntes och 
uteslutande består i föreställningen om denna nödvändiga syntetiska enhet är det tredje som 
behövs till kunskapen om ett uppträdande föremål, och det är beroende av förståndet.

152
 

(Heideggers kursivering) 

Utifrån ett sammanhang som nog tycktes Kant klarare än vad det är för läsaren fortsätter Kritik 

av det rena förnuftet därefter med att slå fast själva kärninnehållet i både paragrafen och hela 

Den metafysiska deduktionen: 

Samma funktion som skänker enhet åt de olika föreställningarna i ett omdöme ger också den 
blotta syntesen av olika föreställningar i en åskådning enhet. Denna syntes kallas med ett allmänt 
uttryck det rena förståndsbegreppet. Samma förstånd alltså, och det med precis samma 
handlingar varigenom det i begrepp åstadkom ett omdömes logiska form via den analytiska 
enheten, tillför dessutom sina föreställningar ett transcendentalt innehåll genom den syntetiska 
enheten hos åskådningsmångfalden överhuvudtaget.

153
 (Kants kursivering). 

Eftersom det är samma förstånd och samma handling som ger omdömet enhet, som ger syntesen 

av föreställningar i åskådningen enhet, kan Kant sluta sig till att varje enhetsfunktion i omdömet 

har ett motsvarande förståndsbegrepp. Han kan därmed rättfärdiga en härledning av en tabell 

för alla förståndsbegrepp eller kategorier, ur tabellen med de tolv enhetsfunktionerna för 

omdömen. 

HEIDEGGERS LÄSNING AV DEN METAFYSISKA DEDUKTIONEN 

Det som Heidegger kallar för tänkandets ”tjänsteställning” kommer delvis till uttryck i Den 

metafysiska deduktionen. Det som ges i åskådningen samlas genom inbillningskraftens syntes, 

för att sedan begreppsligöras i förståndet. Denna grundläggande relation gäller även för rena 

förståndsbegrepp och syntetisk kunskap a priori. Det är då den rena åskådningen som 

förståndet ”tjänar”. Även vad gäller erfarenhetsfri kunskap, med undantag för den analytiska, 

syftar förståndet till ”analys”, till att klargöra det i åskådningen givna. Detta är den positiva 

tendensen i Kants analys. Heidegger tycker sig emellertid även se en negativ:   

Det är emellertid anmärkningsvärt, att förståndet i rent logiskt avseende för Kant så att säga är 
det primära, ursprungligare förståndet. Att det rent logiska förståndet för Kant är ”mer 
aprioriskt” än förståndet i sin relation till tingen, är ett traditionellt filosofiskt motiv: att cogitot 
rent och för sig är det ursprungligaste och primärt givna, och att jag redan genom att tematisera 
tingsrelationen går utöver det primärt givna. Trots att Kant ser tänkandets väsensmässiga 

                                                             
152 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 78-79/ B 104. 
153 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 79/ B 104-105. 
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tjänsteställning och relation till tingen, förstår han fortfarande detta tänkande som 
ursprungligare och mer a prioriskt än åskådningen[…]

154
 

Kants insikt att all kunskap i grunden är åskådning, och att förståndets begreppsliga förmåga är 

indirekt gentemot åskådningen, är ett grundläggande genombrott i dennes filosofi. Inte desto 

mindre ger citatet ovan uttryck för uppfattningen att denna tendens inte är allenarådande i 

Kritik av det rena förnuftet. Förståndet ”i rent logiskt avseende” är fortfarande privilegierat, 

medan dess andra aspekt, dess förhållande till tingen är sekundärt. Samtidigt är rubriken för 

hela detta jätteavsnitt av Kants text den Transcendentala logiken, vars definition är att den till 

skillnad från den allmänna inte bortser från relationen till tingen. Varför menar då Heidegger att 

förståndet primärt förstås i avsaknad av tingrelation hos Kant?  

   Problemet är startpunkten för Kritik av det rena förnufets analys. Kant börjar i förståndet 

som en självständig förmåga som bildar omdömen helt oberoende av relationen till åskådning. 

Det som står på spel genom Kants sätt att ställa frågan är den transcendentala, 

åskådningsrelaterade funktionen som förståndet eventuellt också har. Den metafysiska 

deduktionen utgår från förståndets logiska funktion i enhetsformer för omdömen, för att sedan 

sluta sig till hur dessa även har en transcendental funktion som kategorier. Det är alltså Kants 

metodologiska utgångspunkt i förståndet som en primärt autonom förmåga, och sekundärt 

åskådningsrelaterad, som Heideggers läsning bearbetar.  Med Sein und Zeits vokabulär kritiserar 

Heidegger avsaknaden av fenomenet ”värld” i den första kritikens analys.155  Det handlar om 

underlåtandet att förstå i-världen-varon som väsensmässig bestämning av tillvaron, bestående 

genom alla filosofiska abstraktioner och fenomenologiska reduktioner. Förståndet i sin 

”tingrelaterade” funktion borde förstås som ”mer aprioriskt” än förståndets allmänlogiska sida, i 

samma mening som Sein und Zeit analyserar tillvarons ekstatiska ”utanför sig själv” som 

förutsättning för dess interioritet. Istället börjar Den metafysiska deduktionen i ett subjekt som 

är så att säga avskärmat från världen, ett rent cogito, för att sedan visa hur subjektet ”tar sig in” i 

den.156 Heidegger vill visa att Kants utgångspunkt enbart bör förstås som metodologisk: att 

förståndets självständiga funktion i omdömen må vara primär i Kritik av det rena förnuftets 

                                                             
154 „Merkwürdig ist freilich, daß für Kant der Verstand in rein logischer Hinsicht gleichsam der primäre, 
der ursprünglichere Verstand ist. Daß der rein logische Verstand für Kant ‚apriorischer’ ist als der 
Verstand in seiner Gegenstandsbezogenheit, hat seinen Grund in einem traditionellen Motiv der 
Philosophie: Das Cogito rein für sich ist das Ursprünglichste und primär gegebene, und mit der 
Thematisierung der Gegenstandsbezogenheit gehe ich schon über das ursprünglich gegebene hinaus. 
Obzwar Kant die wesenhafte Dienstellung des Denken und seine Gegenstandsbezogenheit sieht, faßt er 
doch gerade wieder das Denken als ursprünglicher a prioricher als die Anschauung[…]“ Heidegger, 
Phänomenologische Interpretation, s. 247.  
155 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 20. 
156 Heidegger gör samma poäng apropå Den transcendentala deduktionens frågställning som en ”quid 
juris”, en fråga om rättmätigheten i kategoriernas anspråk på objektiv realitet. Liksom i Den metafysiska 
deduktionen menar Heidegger att förståndets relation till tingen måste vara utgångspunkten, och inte det 
som bevisas, och att frågan om rättmätigheten därmed är fel ställd. Heidegger, Phänomenologische 
Interpretation, s. 306-316.   
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bevisordning, men att den egentliga relationsordningen är den omvända. Den självständiga 

operation som förståndet utför då det bildar omdömen, måste förstås som sekundär i 

förhållande till de operationer som är knutna till inbillningskraftens syntetiserande av 

åskådningen 

   Detta omkastade förhållande mellan förståndets olika funktioner implementerar 

Heidegger i Kants text via tesen att förståndsbegreppens ursprung står att finna i 

inbillningskraften. Kritik av det rena förnuftet ger detta förhållande vid handen, utan att dess 

författare själv någonsin såg det klart. Denna tolkning är som vi skall se i hög grad knuten till den 

exakta ordalydelsen i Kants text och därför mycket teknisk. I det att uppsatsen här redogör för 

de väsentliga dragen i denna tolkning, är det viktigt att hålla de väsenliga filosofiska frågorna i 

åtanke. Vad som står på spel är förstås inte bara innebörden av några enigmatiska formuleringar 

hos Kant, och primärt inte huruvida vissa begrepp har sitt ursprung i inbillningskraften eller 

inte. Ytterst handlar det om att frigöra Kant från den rationalistiska förståelsen av tänkandet 

som en högre, självständig förmåga, utan beroendeförhållande till åskådning och sinnlighet.    

   Låt oss då titta på Heidegger läsning av Den metafysiska deduktionen. Följande citat från 

Kritik av det rena förnuftet, som delvis återgavs i presentationen ovan, följer direkt efter att Kant 

konstaterat att Den transcendentala logiken till skillnad från den allmänna är tingrelaterad, och 

därför måste ha åskådningsformernas rena mångfald liggande framför sig: 

Med syntes i den mest allmänna betydelsen förstår jag nu handlingen att foga olika 
föreställningar till varandra och inbegripa dess mångfald i en kunskap. En sådan syntes är ren när 
mångfalden inte är empirisk utan a prioriskt given (liksom den i rummet och tiden). Före all 
analys av våra föreställningar måste denna vara given, och inga begrepp kan till innehållet uppstå 
analytiskt. Syntesen av en mångfald (den må vara empiriskt eller a priori) frambringar en kunskap 
som i början visserligen kan vara grov och tilltrasslad och alltså i behov av en analys; likväl är det 
syntesen som egentligen för samman elementen till kunskaper och förenar dem till ett visst 
innehåll. 

157
 (Kants kursivering) 

Nyckeln till Heideggers tolkning är att Kant – precis i slutet av citatet – konstaterar att det är 

syntesen som ger kunskapen dess innehåll. Heidegger uppfattar ordet ”innehåll” i strikt tematisk 

mening, som den term som Kant använder som motsatt den form som tillkommer ett begrepp. 

Begreppets form är det som gör att det kan inordna föreställningar under sig, dess allmänhet 

eller gemensamhet. Heidegger stödjer sig på ett exempel från Kants Logikföreläsningar: synen 

av en gran, en lind och en pil, utifrån vilka man genom jämförelse och abstraktion – Kants 

samlingsnamn för dessa akter är reflektion - bildar begreppet ”träd”.158 Benämningen samlar de 

olika föreställningarna under en gemensam enhet, och denna enhets uppsamlande av de olika 

föreställningarnas likhet är begreppets form, tillkommen genom förståndet.  

                                                             
157 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 77/ B 103. 
158 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 231. 
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   Nu säger citatet emellertid att syntesen tillhandahåller kunskapen dess innehåll, alltså inte 

dess form, varför det här inte kan vara tal om de begreppsbildande akter som Kant redogör för i 

exemplet från Logikföreläsningarna. Även citatets påstående att ”inga begrepp kan till innehållet 

uppstå analytiskt” tolkas i denna riktning av Heidegger. Analys i betydelsen av särdelning eller 

uppdelning förstås som förståndets förtydligande och klargörande operation, som dess 

upphöjning av den rena mångfald som givits i åskådning genom ett begreppsligt samlande av 

denna. Analys och reflektion är i Heideggers läsning liktydiga. Påståendet att ”inga begrepp kan 

till innehållet uppstå analytiskt” betyder alltså att inga begrepps innehåll uppstår via 

reflektionsakter. Inga begrepps innehåll uppstår i förståndet.  

    Vad är det då för ett innehåll som den icke-begreppsliga syntesen ska förse kunskapen 

med? Innehållet, skriver Heidegger ”är det hos begreppet på grund av vilket det har ett specifikt 

förhållande till tingens sakhaltighet.” 159  I exemplet med träden förutsatte den logiska 

reflektionsakten att en åskådningsmångfald redan givits i en typ förebegreppslig enhet. 

Heidegger skriver:  

Jag ser en gran och en lind och en pil, jag ser dem inte efter varandra för att vid varje tillfälle 
förlora det tidigare påträffade ur sikte, utan denna mångfald måste framförallt ges mig som en 
enda, så att jag därmed har en dimension, inom vilken jag först då kan röra mig jämförande fram 
och tillbaks.

160
 (Heideggers kursivering) 

Den syntes som det är tal om är den som förskaffar ett enhetligt innehåll till begreppet, och 

denna föregår den logiska reflektionsaktens tillförande av form. Först när innehållet givits kan 

reflektionsakten träda vid. Den syntes som redogörs för i paragraf tio möjliggör förståndets 

logiska, begreppsbildande akt och får inte identifieras med denna.    

  Exemplet med träden kan tyckas missvisande i det att begreppsinnehållet där är empiriskt. 

Det aktiva framkallandet av begreppet träd sker på basis av granen, linden och pilen, medan de 

begrepp som det handlar om i detta avsnitt är de rena förståndsbegreppen. Kan man inte 

invända mot Heideggers resonemang att en syntes som föregår och möjliggör empirisk 

begreppsbildning förvisso står att finna hos Kant, men att detta inte gäller för de a prioriska 

begreppen. Heidegger skulle svara att så förvisso är fallet, men att vare sig empiriska eller a 

prioriska begrepp kan erhålla sitt innehåll analytiskt (av förståndet) och att det är syntesens roll 

att tillhandahålla innehåll – ett innehåll som ges före det begreppsliga formandet. 

                                                             
159 „Der Inhalt ist das am Begriff, aufgrund dessen er eine Bestimmte Beziehung auf den Sachgehalt von 
Gegenständen hat“.  Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 241. 
160„Ich sehe eine Fichte und eine Weide und eine Linde, ich sehe sie nicht nacheinanander, um das jeweils 
Vorangegangene aus dem Blick zu verlieren, sondern dieses Mehere muß mir in einem zumal gegeben 
sein, damit ich eine Dimension habe, innerhalb derer ich mir dann erst vergleichend hin und her bewegen 
kann.“ Heidegger, Phänomenologsche Interpretation, s. 275.   
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   Med detta kan vi förstå Heideggers insisterande på att Kant med namnet syntes egentligen 

menar flera olikartade akter.161 Å ena sidan är det den logiska syntesens samling av olika 

föreställningar i en enda begreppslig representation, å andra sidan den föregående syntes som 

tillhandahåller kunskapen dess innehåll. Heidegger döper den andra till den ”gnoseologiska 

syntesen”.162 Den tredje syntesen är den som Heidegger i läsningen av Estetiken gav namnet 

”syndosis”, som konstituerar åskådningsformernas enhet.  

    Det är om den innehållsförskaffande syntesen som Kant säger att den är ”en verkan av 

blotta inbillningskraften, en blind om än oumbärlig funktion hos själen”.163 Då Heidegger lägger 

stor vikt vid att denna syntes föregår och möjliggör begreppslighet, är Kants anspråk på att 

syntesen inte har sitt ursprung i förståndet helt i linje med denna.  Samtidigt som syntesen är 

spontan, och i detta liknar förståndet, är det denna som ger innehåll och därmed liknar 

åskådningens receptivitet.164 I kraft av att både vara spontan och innehållsgivande kan den inte 

hänföras till vare sig åskådning eller tänkande, utan Kant tvingas erkänna en tredje 

grundförmåga. För Heidegger utgör denna egentligen rätt okomplicerade tanke en helt central 

insikt i Kritik av det rena förnuftets A-utgåva, från vilken dess författare sedermera avföll. 

Införandet av inbillningskraften som en tredje grundförmåga, vid sidan av åskådning och 

tänkande, och hänförandet av den omdiskuterade syntesen till denna, sker inte som en 

godtycklig hypotes, utan ”under fenomenens tvång”.165 Det Kant ser, men sedermera ryggar 

tillbaks inför  (i sitt eget exemplar av verket ändrade Kant ”funktion hos själen” till ”funktion hos 

förståndet”166) är att den syntes som det här är tal om vare sig kan hänföras till åskådningens 

samlande av förnimmelser, eller förståndets logiska begreppsbildning. Istället är det denna 

syntes som ska möjliggöra åskådningens och tänkandets interaktion. Kant behöver, menar 

Heidegger, en syntes som formar den rena åskådningsmångfalden till att kunna bearbetas av 

förståndet.  

   I denna mening är också Kants formulering att den allmänna logiken för åskådningar 

under begrepp, medan den transcendentala logikens förfarande är att föra rena synteser ”till 

begrepp” att förstå.167 Jeanette Emt har i den svenska översättningen av Kritiks av det rena 

förnuftet översatt Kants formulering, som i tyska lyder ”[…]die reine synthesis auf Begriffe zu 

bringen, lehrt die transzendentale Logik” till ”Den transcendentala logiken lär oss att”[...]bringa 

den rena syntesen av föreställningar på begrepp”. Emt översätter antagligen med ”på begrepp” 

                                                             
161 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 265. 
162 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 265. Denna syntes, som alltså enar åskådningens 
syndosis med förståndets predikativa, begreppsliga syntes, kallas i Kantboken för ”den ontologiska 
syntesen.” Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 61-65.   
163 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 78/ B 104. 
164 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 275. 
165 „[…]unter dem Zwang des Phänomens[…]“ Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 277.  
166 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 281.  
167 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 79/ B 104, Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 292.  



Kapitel III - Förståndsbegreppens ursprung  

56 
 

för att motsvara det kursiverade ”unter” i samma stycke. Översättningen omöjliggör emellertid 

Heideggers poäng. Tyskans ”auf” i betydelsen ”till” markerar just att syntesen föregår 

begreppsbildning, den förs till begrepp, vilket översättningen till ”på begrepp” inte alls fångar. 

För övrigt tycks det överhuvudtaget svårt att göra reda för vad ”på begrepp” skulle betyda i 

sammanhanget. Enandet av begrepp i omdömen? Ingenting i sammanhanget tyder på att det 

skulle vara detta Kant menar.168     

   Den predikativa, begreppsliga syntesen som utgör förståndsbegreppens form är alltså 

efterkommande, och grundad i en föregående, som inte alls har med förstånd och begreppslighet 

att göra. Detta är kärnan av Heideggers förståelse av detta avsnitt, utifrån vilken han kan sluta 

sig till att förståndsbegreppens ursprung inte alls är förståndets logiska enande. Deras form är 

förvisso sprungen ur förståndet, men deras innehåll tillhandahålls av åskådningens rena 

mångfald genom inbillningskraftens syntes. Den modell som vanligen tillskrivs Kant, där 

förståndsbegreppen förstås som element som är helt olikartade med åskådningen, substituerar 

Heidegger alltså med en modell där de är sprungna ur inbillningskraftens syntes och därmed 

likformiga med åskådningen. Omdömestabellen och dess från åskådningen helt självständiga 

enhetsfunktioner, är inte förståndsbegreppens ursprung. Det tingsrelaterade förståndet är det 

primära.  

   Flera passager i paragraf tio talar emellertid emot denna läsning, och verkar tvärtom ge 

vid handen att förståndsbegreppens ursprung är de enhetsfunktioner som står att finna i 

omdömestabellen. Den mest drabbande av dessa torde vara den redan i presentationen citerade 

passage då Kant slår fast att  

Samma förstånd alltså, och det med precis samma handlingar varigenom det i begrepp åstadkom 
ett omdömes logiska form via den analytiska enheten, tillför dessutom sina föreställningar ett 
transcendentalt innehåll genom [vermittelst] den syntetiska enheten hos åskådningsmångfalden 
överhuvudtaget.

169
  

Ser inte Kant här ut att hävda precis motsatsen till Heideggers tes? Säger inte Kant rätt ut att det 

är samma handlingar som ger omdömet dess ”logiska form”, som tillför ett ”transcendentalt 

innehåll”?  Heideggers svar är att peka på ordet ”genom” (vermittelst) och dess efterföljd. Det är 

genom den syntetiska enheten hos åskådningsmångfalden som förståndet kan tillhandahålla ett 

innehåll till förståndsbegreppet. Denna enhet föregår förståndets inverkan och hör inte själv till 

dess domän.170   

                                                             
168 Norman Kemp-Smith ger ”to concepts” i sin engelska översättning av Kritik av det rena förnuftet 
(Palgrave Macmillan, USA 2003) medan Paul Gauyer och Allen W. Wood (Cambridge University Press, 
Storbritannien 1998) översätter med ”under concepts”. De senare tolkar med andra ord den allmänna 
logikens ”unter Begriffe” och den Transcendentala logikens ”auf Begriffe” som helt ekvivalenta i 
sammanhanget.    
169 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 79/ B 105. 
170 Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 288-289.  
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DEN FENOMENOLOGISKA KONTEXTEN  

Den allmänna horisonten för Heideggers omtolkning av detta avsnitt diskuterades ovan. Om på 

vilket sätt som dessa motiv är förankrade i en fenomenologisk problemtik har emellertid inte 

särskilt mycket sagts. Heidegger själv för inte den fenomenologiska förankringen av läsningen 

på tal, utöver det samband som han tycker sig se med Husserls åskådningsbegrepp. Varken 

denna förtegenhet eller den stundtals väldigt tekniska karaktären av den diskussion som 

Heidegger för kring förhållandet mellan omdömes- och kategoritabell, får emellertid skymma 

sikten för att det är några av fenomenologins grundteser som ådagaläggs i läsningen av Den 

metafysiska deduktionen.  

   Den kritik som Heidegger riktar mot detta avsnitt av Kritik av det rena förnuftet är inte 

unik. Uppfattningen om Kants resonemang som djupt problematiskt tycks ha varit mer eller 

mindre allenarådande under denna tid. Även Husserl var kritisk. Iso Kern sammanfattar den 

senares ståndpunkt ifråga om härledningen av kategorierna från omdömestabellen:   

Detta Kants förfarande, som inte heller stod i särskilt högt anseende hos de flesta nykantianer, 
avvisade Husserl, dels av metodiska skäl, men också därför att det skulle varit Husserl fjärran att 
tvinga in det ontologiska a priorit på den formallogiska omdömestabellens prokrustesbädd.

171
 

Som Kern skriver tycks det finnas goda skäl även bortom de metodologiska för fenomenologin 

att avvisa Kants emfas vid omdömestabellen. Idén om att de a prioriska lagar efter vilka 

erfarenheten formas, det ”ontologiska a priorit”, skulle vara härledbara från formallogiska 

enhetsfunktioner, står i sträng opposition mot fenomenologins hävdande av predikativa 

omdömessynteser som grundade i en förvetenskaplig och förpredikativt upplevd livsvärld.  Att 

denna livsvärld i sin tur är konstituerad i ett transcendentalt subjekts syntetiserande akter, gör 

inte att man måste dra slutsatsen att det är samma abstrakta enhetsfunktioner för omdömen 

som opererar i bägge fall. I den mån enhetsfunktionerna för erfarenhet, respektive 

enhetsfunktionerna för omdömen är besläktade, är det de senare som är deriverade ur de förra, 

och inte tvärtom. Med en elegant formulering från Merleau-Ponty:    

[Fenomenologin] handlar om att utforska medvetandet självt som ett projekt av världen, riktat 
mot en värld som det varken omfamnar eller behärskar men mot vilket det ändå inte upphör att 
vända sig – och om världen som denna förobjektiva individ vars oavvisliga enhet föreskriver sitt 
ändamål på medvetandet. Det är därför som Husserl skiljer på den akt-intentionalitet som 
tillkommer våra omdömen och medvetna ställningstaganden, den enda som Kritik av det rena 
förnuftet behandlade, och den fungerande intentionalitet (fungierenden Intentionalität), som 
åstadkommer den naturliga, förpredikativa enheten hos världen och våra liv […]

172
    

                                                             
171 ”Dieses Vorgehen Kants, das auch bei den meisten Neukantianern nicht in hohem Ansehen stand, hat 
Husserl abgelehnt, und zwar aus methodischen Gründen, aber auch deshalb, weil Husserl es ferne lag, das 
ontologische Apriori in das Prokrustesbett der formal-logischen urteilstafeln zu spannen.“ Kern, Husserl 
und Kant, s. 154.   
172 „Il s’agit de reconnaître la conscience elle-même comme projet du monde, destinée { un monde qu’elle 
n’embrasse ni ne possède mais vers lequel elle ne cesse de se diriger, - et le monde comme cet individu 
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Utan att direkt diskutera Den metafysiska deduktionen fångar Merleau-Ponty här själva kärnan 

av den fenomenologiska problematiken i detta avsnitt. Kant underlåter att skilja på omdömets 

akt-intentionalitet och den föregående, ”fungerande” intentionalitet som ger världen (Kant 

skulle sagt ”naturen”) enhet. Enligt denna tolkning av Kritik av det rena förnuftet är den 

konstitutiva intentionalitet som riktas mot världen – förståndsbegreppens syntetisering av 

framträdelser – väsentligen densamma som i det abstrakta formandet av omdömen. 

Kategoritabellen kan härledas ur omdömestabellen eftersom det med Kants ord ”är samma 

förstånd och det med precis samma handlingar” som ligger bakom dem båda. 

    Det måste betonas hur nära Merleau-Pontys fenomenologiska kritik av Kants beskrivning 

av förhållandet mellan synteser för omdömen och synteser för erfarenhet, ligger den kritik som 

vi såg utgjorde impulsen till Heideggers omtolkning av avsnittet. Denna kritik formulerades då 

med terminologi från Sein und Zeit, genom Heideggers förebråelser mot Kritik av det rena 

förnuftets cartesianska utgångspunkt. Som framgår av citatet från Phénoménologie de la 

perception skulle Heideggers kritik kunna formulerats med ett mer klassiskt fenomenologiskt 

vokabulär. Cartesianism är som bekant inte ett pejorativt begrepp för Husserl på samma sätt 

som för Heidegger. Husserl anklagar inte desto mindre Kant för en ”formal-rationalistisk” 

utgångspunkt i identitetslagen och den formella logiken, på bekostnad av de ontologiska 

apriorin enligt vilka erfarenheten syntetiseras.173 En förebråelse som i mycket är identisk med 

Heideggers uppfattning att Kant åtminstone delvis tenderar att premiera det rena cogitot som 

utgångspunkt.     

   Samtidigt bör man, menar Iso Kern, ta Merleau-Pontys tämligen starka kontrastering av 

Kants analys och den fenomenologiska med en nypa salt.174 Husserl såg liksom Heidegger en viss 

tendens till ”formal-rationalism” i Den metafysiska deduktionen. Liksom för Heidegger är denna 

förebråelse emellertid inte representativ för Husserls Kantförståelse. Kant används i Krisis som 

ett exempel på en filosof som faktiskt såg det predikativa omdömets grund i förpredikativa, 

obegreppsliga synteser. I följande citat från Krisis ställer Husserl Kants transcendentalfilosofiska 

genombrott mot Humes ”datumpositivism”: 

Alltså förbiser han [Hume] från, att dessa erfarenhetstsobjekt visar på en undangömd själslig 
aktivitet, och problemet kring vad detta kan vara för sorts aktivitet. Vi vet i förväg att den måste 
vara sådan att den gör den förvetenskapliga erfarenheten kapapel till att genom logik, matematik 

                                                                                                                                                                                              
préobjectif dont l’unité impérieuse prescrit { la connaissance son but. C’est pourquoi Husserl distingue 
l’intentionnalité d’acte, qui est celle de nos jugements et de nos prises de position volontaires, la seule 
dont la Critique de la Raison Pure ait parlé, et l’intentionnalité  opérante (fungierenden Intentionalität), 
celle qui fait l’unité naturelle et antéprédicative du monde et de notre vie […]“ Merleau-Ponty, 
Phénoménologie de la perception (Gallimard, Paris 1945) s. XIII. Referensen är hämtad från Kerns Husserl 
und Kant, som diskuterar Merleau-Pontys uppfattning i en not (s.269). I noten ställer han också Merleau-
Pontys tolkning mot Heideggers Kantuppfattning. Kern för dock inte tolkningen av Den metafysiska 
deduktionen på tal.    
173 Kern, Husserl und Kant, s. 57.  
174 Kern, Husserl und Kant, s. 269.  
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och matematisk naturvetenskap bli föremål för en för var och en uppfattningsbar, objektiv och 
nödvändigt bindande kunskap.

175
    

Husserl talar inte direkt om förprediktiva synteser som möjliggör erfarenhet kontra 

predikativa omdömessynteser i detta sammanhang. Inte desto mindre måste uppfattningen om 

en ”undangömd själslig aktivitet”, som föregår och möjliggör vetenskaplig tematisering förstås 

som just en sådan.176 I sammanhanget tillskrivs denna uppfattning Kant. Medan analogin mellan 

omdömestabell och kategoritabell alltså framstod som problematisk för Husserl, så verkar 

Merleau-Pontys beskrivning av Kritik av det rena förnuftets avsaknad av förpredikativ 

intentionalitet faktiskt inte motsvara den potential som Husserl faktisk tillskrev Kants verk.177    

    I ljuset av denna diskussion framträder Heideggers läsning förhoppningsvis i sin fulla 

fenomenologiska angelägenhet. Husserl fick själv aldrig tillfälle att färdigställa den konfrontation 

med Kant som Krisis skulle innehålla.178 Som vi sett är det emellertid fullt möjligt att läsa 

Heideggers detaljerade genomgång av Den metafysiska deduktionen i ljuset av de frågor som 

diskuteras i Krisis: den vetenskapliga begreppslighetens överlagring på livsvärlden; den 

förpredikativa konstitutionen av erfarenhet som primär i förhållande till prediktiva 

begreppsliga synteser. Uppfattningen att Kants text kan läsas som att förståndsbegreppens 

ursprung inte alls står att finna i omdömestabellen, utan i inbillningskraftens 

åskådningsrelaterade syntes, förstås inte fullt ut förutom i relation till dessa fenomenologiska 

kärnfrågor. Den tekniska diskussionen kring t.ex. om Kants ”auf Begriffe” ska förstås som ”på 

begrepp” eller ”till begrepp” är förutsättningen för en fenomenologins förståelse av Kant bortom 

den polemiska bild som t.ex. Merleau-Ponty målar upp. I Heideggers läsning är Kant, bortom den 

”formal-rationalistiska” eller cartesianska utgångspunkten, en föregångare till det 

fenomenologiska projektet att föra tillbaka vetenskaplig tematisering på förvetenskaplig grund. 

En livsvärldens ontolog, snarare än den newtonska naturvetenskapens epistemolog.  

     Närheten mellan Heideggers läsning av Den metafysiska deduktionen och Husserls 

projekt hindrar inte att det kan vara upplysande för att förstå väsentliga skillnader mellan de 

bägge fenomenologerna. I Erfahrung und Urteil skriver Husserl att verkets undersökning av det 

predikativa omdömets ursprung har lett till upptäckten av att ”den logiska sfären” är vida större 

än den som den traditionella logiken behandlat. Han avser därmed upptäckten av det område av 

konstitutiva egologiska akter som möjliggör erfarandet av en enhetlig natur. I strikt analogi med 

                                                             
175 ”Also übersieht er, dass diese Erfahrungsgegenstände auf eine Verborgene geistige Leistung verweisen, 
und das Problem, was das für eine Leistung sein kann. Vorweg muß sie doch eine solche sein, die die 
verwissenschaftliche Erfahrung dazu befähigt macht, durch Logik, Mathematik, mathematischer 
Naturwissenschaft in objektiver Gültigkeit, d.h. in einer jedermann annehmbaren und bindenden 
Notwendigkeit erkennbar zu sein.” Husserl, Krisis, s. 97-98. 
176 Tolkningen stöds av Kern, från vilken citatet är hämtat: Kern, Husserl und Kant, s. 269. 
177 Kern, Husserl und Kant, s. 269.  
178 Om Krisis som Husserls mest kantianska verk, och den aldrig skrivna konfrontationen med Kant som 
verket skulle innehålla, se Kern, Husserl und Kant, s. 45-50.   
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Kants projekt kallar han denna sfär för en transcendental logik. Erfahrung und Urteil syftar till 

att visa på den allmänna logikens ursprung i den transcendentala, eller i alla fall det predikativa 

omdömets ursprung däri. Husserl verk är därmed i hög grad analogt till den tes Heidegger driver 

apropå Den metafysiska deduktionen. Inte desto mindre handlar upptäckten av de konstitutiva 

synteserna, av de transcendentala villkoren för erfarenhet, hos Husserl om en utvidgning av just 

den logiska sfären. Utvidgningen gäller inte bara logiken, utan inbegriper även 

omdömesbegreppet:  

”Omdöme är i denna [utvidgade] mening titel för totaliteten av objektifierande (förtingsligande) 
jag-akter […]”

179
  

Även förpredikativa, syntetiserande akter är omdömen enligt Husserls utvidgning av detta 

begrepp. Finns det inte något av ett eko av resonemanget i Den metafysiska deduktionen i denna 

formulering? Medan Kern antagligen har rätt i att Husserl aldrig lät sig imponeras av Kants 

argumentation härvidlag, och att ”omdömestabellens prokrustesbädd” aldrig föreföll honom 

lockande, så verkar själva analogin mellan konstitutiva synteser och omdömesformer inte desto 

mindre ha letat sig in i fenomenologin. Måste inte följden av en sådan analogi bli att hela den 

transcendentala logiken, samtliga för erfarenheten konstitutiva synteser, kan förstås som 

omdömen - ”i utvidgad mening”? Vore inte det i så fall att inom fenomenologins ramar 

återuppfinna just den del av Kants resonemang som Heidegger försöker bli kvitt i sin läsning av 

Den metafysiska deduktionen?   

    Inte nödvändigtvis. Utvidgningen av begreppen ”omdöme” och ”logik” i Erfahrung und 

Urteil, utgör förskjutning av den innebörd och de sammanhang som begreppen används i. Om 

alla konstitutiva synteser kan förstås som omdömen enligt Husserl, är det för att omdömet inte 

längre har innebörden av predicerande utsaga som är frikopplad från åskådningen. Husserls 

utvidning är kanske snarare en terminologisk utbredning av den transcendentala logiken till 

begrepp som vanligen används i allmänlogiska sammanhang, än ett uttryck för uppfattningen att 

det är samma enhetsformer för vad man vanligen kallar omdömen som syntetiserar erfarenhet.    

   Samtidigt finns det goda skäl att tro att detta inte bara är en fråga om ordval. Det är 

välkänt att Heidegger betraktade Sein und Zeits ”praktiska a priori” som en utveckling av 

fenomenologin bortom läromästarens utgångspunkt i teoretisk kontemplation, och i viss mån är 

nog frågan om alla konstitutiva akter bör förstås som omdömen knuten till denna. Där Heidegger 

genom Kant hävdar den förpredikativa syntesen som hörande till en för-logisk förmåga, är den i 

Erfahrung und Urteil ytterligare ett species av den logiska förmågan.  

   Avslutningsvis skulle jag vilja återvända till Dahlstroms kommentar om diskrepansen 

mellan det fenomenologiska åskådningsbegreppet och Kants åskådningsbegrepp. Det är redan 

                                                             
179 ”Urteil in disem Sinne ist det titel für die Gesamtheit der objektivierenden (vergegenständlichenden) 
ichakte“, Husserl, Erfahrung und Urteil, s. 63.  
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tydligt att den skarpa distinktionen mellan det fenomenologiska åskådningsbegreppet och det 

kantianska är satt i gungning. Är inte det ”spelrum” (Estetiken) eller den ”dimension” eller 

”horisont” (Den metafysiska deduktionen) som inbillningskraften ger upphov till genom 

självaffektion respektive innehållsgivande syntes, i viss mån ett sådant ”utvidgat” 

åskådningsbegrepp som Husserl anser saknas hos Kant? Kan inte Heideggers försök att visa på 

en horisont som föregår och möjliggör den logiska förmågans intervention hos Kant förstås just 

som en kategorial åskådning, i vilken innehållet till de former som sedermera kan abstraheras 

fram till omdömesformer redan står att finna? Istället för att tänka kunskapsförmågan som 

uppdelad i radikal passivitet och aktivitet, och därmed en efterkommande kategorial 

bestämning av framträdelserna av en logisk förmåga, förstås själva givandet som en aktivitet i 

vilken de kategoriala strukturernas innehåll, om än inte deras begreppsliga klädnad, redan är 

förefintlig. Går inte själva idén om en åskådningens och tänkandets gemensamma rot att förstå 

som ett försök att etablera en inre samhörighet mellan den fenomenologiska och kantianska 

synen på fakulteternas samverkan, som Dahlstom så lättvindigt avvisar? Uppsatsens sista kapitel 

kommer återvända till dessa frågor.  
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KAPITEL IV - BILD OCH BEGREPP 

Detta uppsatsens avslutande kapitel behandlar Heideggers läsning av avsnittet ”Om de rena 

förståndsbegreppens schematism” i Kritik av det rena förnuftet. En förbryllande aspekt av 

Heideggers Kantläsningar förs fram till diskussion, samtidigt som uppsatsen också får tillfälle att 

återvända till de frågor med vilka föregående kapitel avslutades.  

  Den förbryllande aspekt av Heideggers Kantläsningar som står i centrum för detta 

uppsatskapitel tror jag kan artikuleras i relation till den fenomenologiska intentionalitetsteorin. 

Uppsatsen får på så sätt tillfälle att göra en viktig poäng kring denna, och dess samhörighet om 

idén med en gemensam rot för åskådning och tänkande.  

   I kapitel två sammanfördes Heideggers läsning av Den transcendentala estetiken med en 

intentional förståelse av receptivitet. Men skulle man inte, i ljuset av diskussionen i föregående 

kapitel, kunna göra samma poäng även vad gäller Heideggers analys av tänkandets fakultet? Är 

inte också förståndet ”rotat” i intentionaliteten? Liksom inbillningskraften utgör den 

gemensamma roten för åskådning och tänkande i Heideggers Kantläsningar, är intentionalitet 

ett generiskt begrepp som sorterar såväl åskådningsakter som tankeakter under sig som species. 

I likhet med hur Heideggers analys av inbillningskraften som den gemensamma roten är tänkt 

som en beskrivning av möjligheten till subjektets transcendens, innebär den fenomenologiska 

utgångspunkten i intentionalitet principiellt alltid ett överskridande. Genom distinktionen 

mellan akt och aktföremål, oavsett om det handlar om tankar, varseblivningar eller fantasier, 

transcenderar det fenomenologiska subjektet sig självt genom sin riktadhet. Intentionaliteten är 

det fenomenologiska subjektets transcendens, och i denna mening också den gemensamma 

roten för åskådning och tänkande.180  

   I denna enkla, nästan banala mening är Heideggers återförande av förstånd och sinnlighet 

på en gemensam rot djupt förankrad i fenomenologin. Som instanser av den intentionala 

riktadheten är åskådning och tänkande två species av samma genus. Man får emellertid inte låta 

sig luras av den skenbara symmetrin i detta förhållande mellan åskådning och tänkande. Som 

framgick i det föregående kapitlet är tvärtom åskådningens förangsställning mycket viktig för 

Heideggers analys.  

   Det är denna skenbara paradox som står i centrum för undersökningen i detta kapitel. Hur 

kommer det sig att syn och seende, trots att åskådning och tänkande förs tillbaka på en 

gemensam rot, fortfarande bevarar en viss förrangsställning framför tänkandet? Det är 

spänningen mellan tänkandets tjänsteställning i förhållande till åskådningen, respektive de 

                                                             
180 Heidegger diskuterar aldrig relationen mellan intentionalitet och subjektets transcendens i verken om 
Kant. I efterlämnade anteckningar om Kant und das Problem der Metaphysik likställer han emellertid 
transcendens med intentionalitet. Dock utan att diskutera förhållandet närmare. Se ”Anhang I: 
Aufzeichnungen zum Kantbuch“ i Kant und das Problem der Metaphysik, s. 253.  
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bägge fakulteternas gemensamma rot, som är föremål för analys. Utgångspunkt för diskussionen 

blir Heideggers läsning av avsnittet ”Om de rena förståndsbegreppens schematism” i Kant und 

das Problem der Metaphysik. 

   Inledningsvis kommer nu en kort genomgång av Kants text, följt av en längre redogörelse 

för Heideggers förståelse av denna. Kapitlet fortsätter sedan med en analys av läran om 

kategorial åskådning i Husserls sjätte logiska undersökning – en analys som i hög grad fortsätter 

diskussionen från föregående kapitel. Spänningen mellan de olika motiven i förståelsen av Kants 

fakulteter som nämndes ovan, diskuteras sedan i förhållande till Sein und Zeits analys av 

begreppet mening (Sinn) – en analys som uppsatsen försöker visa kan läsas i nära samband med 

Heideggers utläggning av schematismen. Ett försök att besvara frågan kring synens primat ifråga 

om den gemensamma roten för åskådning och tänkande, görs i diskussionen kring detta 

samband.    

KANTS SCHEMATISM 

Avsnittet ”Om de rena förståndsbegreppens schematism” följer direkt på Den transcendentala 

deduktionen och ska enligt Kant själv redogöra för ”den sinnliga betingelse under vilken allena 

rena förståndsbegrepp kan användas.”181 Om Den metafysiska deduktionen har visat vilka 

förståndsbegreppen är och Den transcendentala deduktionen har visat att kategorierna är 

villkor för erfarenhetens möjlighet, så är det schematismens uppgift att redogöra för hur detta 

går till. Kant formulerar frågan som ett subsumtionsproblem: för att förståndsbegreppen ska ha 

objektiv realitet, måste de ha något gemensamt med de föreställningar som de appliceras på. För 

att de senare ska kunna sortera under ett förståndsbegrepp måste de på något sätt vara 

”likartade” begreppet.182  

   Kant tänker sig att denna divergens mellan åskådning och begrepp kan förklaras genom 

införandet av ett tredje element, som medlar mellan de två andra. Det är denna funktion som 

begreppets ”schema” eller, i fråga om de rena förståndsbegreppen, det transcendentala schemat, 

fyller. Schemat är enligt Kant ”en produkt av inbillningskraften”.183 Att inbillningskraften 

tillskrivs den medlande funktionen torde i ljuset av diskussionen från föregående kapitel, inte 

vara särskilt förvånande. 

   Schemats sätt att aktualisera ett begrepp i åskådningen beskrivs som förmågan att 

framställa en bild av begreppet. Ett begrepps schema definieras härmed som en ”föreställning 

                                                             
181 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 136/ B 175. 
182 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 137/ B 176.  
183 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 140/ B 179.  
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om ett allmänt förfarande för inbillningskraften att åstadkomma en bild för detta begrepp.”184 

Med Kants exempel:   

Begreppet hund betecknar en regel, enligt vilken min inbillningskraft kan allmänt teckna 
gestalten hos ett fyrfota djur utan att vara inskränkt till någon enstaka särskild gestalt som 
erfarenheten tillhandahåller, eller ens till varje möjlig bild som jag konkret kan framställa.

185
 

Inbillningskraften överbrygger skillnaden mellan åskådning och begrepp genom att vara 

förmågan att ”teckna” det senare som en gestalt. Det tecknade, i kraft av att vara en bild och 

därmed snarare en individ som sorterar under begreppet snarare än begreppet självt, får 

emellertid inte blandas samman med schemat. Schemat är förmågan att utifrån begreppets regel 

teckna en bild, men det är själv inte, såsom bilden, en instans av begreppet.    

   Vad gäller de a prioriska förståndsbegreppen är förklaringen ovan emellertid inte 

tillräcklig: 

Nu är dock de rena förståndsbegreppen ganska olikartade i jämförelse med empiriska (ja, 
överhuvudtaget sinnliga) åskådningar och kan aldrig påträffas i någon åskådning. Hur är då 
subsumeringen av de senare under de förra möjlig, och därmed också kategorins tillämpning på 
framträdelser, för ingen skulle ju t.ex. säga att kausaliteten kan åskådas också med hjälp av 
sinnen och att den innehålls i framträdelsen?

186
 (Kants kursivering)  

I fallet med empiriska begrepp såg vi redan i föregående kapitel hur Kant tänker sig att dessa är 

abstraherade ur erfarenheten, och därmed tycks frågan om deras subsumtion inte särskilt 

problematisk. Även om begreppet ”hund” aldrig kan ges någon ”bild” som fångar hela dess 

generalitet, så är det ju sprunget ur åskådandet av fyrfota djur med vissa utmärkande 

egenskaper. Begreppet om kausalitet eller något av de andra förståndsbegreppen är däremot 

inte generaliseringar av erfarenhet, och vi kan heller inte ”se” dem i samma mening som vi ser 

en individ som vi identifierar som en hund. Att en individuell hund, riktig eller ritad, i någon mån 

kommer närmare sitt begrepps generalitet, än vad ett individuellt kausalförhållande gör till 

begreppet om detsamma, verkar vara Kants implicita ståndpunkt i citatet ovan.  

   Hur fungerar således schemat för de rena förståndsbegreppen? På vilket sätt 

tillhandahåller de något som kan medla mellan förstånd och sinnlighet vad gäller kategorierna?  

Enligt Kant, i kraft av att vara ”transcendentala tidsbestämmelser”:  

Tiden, som den formella betingelsen för det inre sinnets mångfald och därmed för alla 
föreställningars förknippning, innehåller en mångfald a priori i den rena åskådningen. Nu är en 
transcendental tidsbestämning likartad med kategorin (som utgör tidens enhet) försåvitt den är 
allmän och beror på en regel a priori. Å andra sidan är den emellertid likartad med framträdelsen 

                                                             
184 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 140/ B 179-180. 
185 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 141/ B 180.  
186 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 137-138/ B 176-177. 
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i så motto att tiden innehålls i varje empirisk föreställning om mångfalden.
187

 (Heideggers 
kursivering)  

Medan de rena förståndsbegreppen aldrig kan framställas i en bild, så har de likväl ett schema 

som, i kraft av att vara en a priorisk tidsbestämning, är en ren syntes ”i överensstämmelse med 

en regel för enhet i kraft av begrepp överhuvudtaget”.188  

   Att denna förmåga att ”teckna” förståndsbegreppen till rena tidsbestämningar, och där 

resultatet av tecknandet likväl inte är en bild, i hög grad framstår som mystik och svårbegriplig 

medger Kant själv då han konstaterar att de rena förståndsbegreppens schematism är en 

”förborgad konst i djupet av den mänskliga själen” som vi kanske aldrig kommer komma till 

klarhet om.189 Inte heller vill han gå in närmare på denna förmågas förutsättningar, då han 

menar att en sådan beskrivning skulle vara långtråkig för läsaren.190 Istället ger Kant en 

uppräkning av dessa tidsbestämningar, där t.ex. realitet bestäms som att vara i tiden,191 

kausalitet som ”det reala som närhelst det förutsätts följs av något annat”,192 och substans som 

”permanensen hos det reala i tiden”.193 Tiden i allmänhet definieras som ”den rena bilden” för 

alla sinnesföremål.194 

HEIDEGGERS FÖRSTÅELSE AV SCHEMATISMEN FÖR EMPIRISKA BEGREPP  

 Schematismen beskrivs av Heidegger som kärnan av Kritik av det rena förnuftet.  Det är här som 

friläggandet av den ontologiska kunskapens väsensgrund fullgörs, då Kant redogör för hur ren 

åskådning och rent tänkande hör samman.195 Då detta sammanhörande explicit tillskrivs den 

transcendentala inbillningskraften, och tiden spelar en så pass framträdande roll i 

resonemanget, är det föga förvånande att det utgör en hörnsten i Heideggers förståelse av Kant. 

Som nämndes i uppsatsens inledning förutskickades en av de ofullbordade delarna av Sein und 

Zeit som en undersökning av Kants schematismlära som ett ”förstadium till en temporalitetens 

problematik”.196 

    Trots att kapitlet alltså i flera avseenden bekräftar de samband som Heidegger pekat på i 

genomgången av den första kritikens tidigare delar, så är vissa av dess element inte helt 

oproblematiska för den fenomenologiska tolkningslinjen. Framförallt tycks formuleringen av 

                                                             
187 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 138-139/ B 177-178. 
188 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 142/ B 181. 
189 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 141-142/ B 180-181.  
190 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 142/ B 182. 
191 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 143/ B 182. 
192 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 144/ B 183. 
193 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 144/ B 183. 
194 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 142/ B 181. 
195 Se t.ex. Heidegger, Phänomenologische Interpretation, s. 287, eller Kant und das Problem der Metaphysik, 
s. 89.  
196 „Kants Lehre vom Schematismus und der Zeit als Vorstufe einer Problematik der Temporalität“ 
Heidegger, Sein und Zeit, s. 40.   
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frågan som ett subsumtionsproblem, hur framträdelser kan sortera under förståndsbegrepp, 

peka i en annan riktning än den som Heidegger tillskriver avsnittet. Om det är åskådningen och 

tänkandets gemensamma rot som här ska ådagaläggas, så tycks frågan om hur två helt 

olikartade element kan föras samman inte rätt ställd.  

   Även det transcendentala schemats bildframställande skulle ur en viss synvinkel kunna 

vara problematiskt för Heideggers motiv. Menar Kant att begreppets förmåga att samla 

åskådningar under sig är att förstå som relationen mellan original och kopia? Uppfattar han 

liksom Platon den empiriska individen som en avbild av begreppet? Det vore i så fall förödande 

för Heideggers läsning. Som diskuterades redan i uppsatsens första kapitel så är en av 

grundstenarna för Heideggers fenomenologiska förståelse av Kant att denna inte företräder 

någon typ av representationsteori. Detta gäller i lika hög grad relationen mellan framträdelse 

och begrepp som relationen mellan framträdelse och ting i sig.  

   Heidegger förstår emellertid inte bildbegreppet såsom det används i denna av- eller 

efterbildande bemärkelse, utan tar istället fasta på dess konnotation av uppvisande i allmänhet. 

Den ”bildande” funktion som schemat har handlar inte om att re-presentera begreppet utan att 

presentera det, att åskådliggöra det, i bokstavlig bemärkelse:  

Bild kan framförallt betyda: åsynen [der Anblick] av ett bestämt varande, försåvitt detta är 

ådagalagt som förhandenvarande. Den visar upp dess åsyn. [Es bietet den Anblick]. I en avledd 
bemärkelse av denna betydelse kan bild dessutom betyda: den avbildade åsynen av ett 
förhandenvarande (avbild), respektive efterbildande åsyn av något inte längre förhandenvarande 
eller att vara förbildande åsyn av något sedermera producerat varande.

197
   

Den poäng Heidegger gör förlorar möjligen något av sin kraft i en svensk språkdräkt. Den 

primära betydelse av ordet bild som citatet talar om, motsvaras dock i någon mån av ordets 

betydelse i begreppet ”landskapsbild”, som ju inte betecknar en avbild av landskapet, utan 

landskapet själv, dess åsyn, dess anblick. Landskapbilden är också det exempel Heidegger 

använder på tyska.198    

  Uppfattningen att bild i bemärkelsen avbild skulle vara avledd från denna primära 

”presenterande” snarare än ”representerande” betydelse riskerar nästan att framstå som 

ordvrängeri från Heideggers sida. På vilket sätt har bild ”framförallt” den betydelse som det har i 

svenskans ”landskapsbild”? Är det inte snarare denna innebörd som är undantaget, och den 

representerande betydelsen den primära? Vare sig man låter ordets etymologi eller 

vardagsinnebörd utgöra index, så tycks detta vara den naturliga slutsatsen. Den poäng som 

                                                             
197 „Bild kann zunächst heißen: der Anblick eines bestimmten Seienden, sofern er als Vorhandenes 
offenbart ist. Es bietet den Anblick. In der Abteilung von dieser Bedeutung kann Bild weiterhin heißen: 
abbildender Anblick eines Vorhandenen (Abbild) bsw. Nachbildender Anblick eines nicht mehr 
Vorhandenen oder aber vorbildender Anblick eines erst herzustellenden Seienden.“  Heidegger, Kant und 
das Problem der Metaphysik, s. 92. 
198 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 90-91.  
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Heidegger gör förstås istället bäst som filosofisk: att något överhuvudtaget kan presentera sig 

som avbild, att något kan agera som ställföreträdare för något annat, det vill säga representera 

det, vilar på möjligheten att det presenterar sig själv som ställföreträdare. Strukturen för detta 

argument återfinns redan i Logiska Undersökningars kritik av bild- och teckenteorier om 

medvetandet: uppfattningen av kunskapen som medierad via en mental (av)bild av 

kunskapsföremålet redogör inte för hur man i så fall har kunskap om den mentala bilden. Måste 

inte även vår relation till denna vara medierad via en bild? Och måste i så fall inte denna bild i 

sin tur medieras via ytterligare en bild? Representationen kräver i denna nästan formella 

mening en presentation. Avbilden förutsätter en ”ursprunglig”, åsynsbjudande bild.  Heideggers 

exempel är ett fotografi av en dödsmask199: 

Fotografiet kan också visa, hur något sådant som en dödsmask överhuvudtaget ser ut. 
Dödsmasken kan i sin tur visa, hur en död människas ansikte i allmänhet ser ut. Detta kan 
emellertid även enskilda döda göra. Och så kan också masken visa själv, hur något sådant som en 
dödsmask ser ut, och tillika fotografiet inte bara det fotograferade, utan också hur ett fotografi 
överhuvudtaget ser ut.

200
  

Heidegger skriver att dödsmasken kan visa hur en dödsmask ser ut, och fotografiet hur ett 

fotografi ser ut, men han bör nog läsas som att detta är strukturellt nödvändigt, för att de ska 

kunna re-presentera de avbildade objekten. Sambandet mellan att ett objekt presenteras i sin 

egen individualitet, och att det gör detta genom att visa sig som något, som ett fotografi, är 

utomordentligt viktigt för det fortsatta resonemanget. Begreppet, i kraft av att gälla för flera, 

åskådliggörs i individen samtidigt som detta åskådliggörande, som vi sett, aldrig motsvarar 

begreppet helt och hållet. Begreppet gäller för flera, individen är just individuell.    

   Schemats förmåga att samordna åskådningar och begrepp genom att åstadkomma en bild 

till begreppet förstår alltså Heidegger som förmågan att erbjuda en direkt åsyn av något (givet i 

åskådningen) som något (begrepp). Om denna uppsats i tidigare kapitel understrukit Heideggers 

tendens att begränsa den begreppsliga förmågan i sin tolkning av Kritik av det rena förnuftet, så 

utgör denna tolkning av schematismen för empiriska begrepp ett väsentligt klargörande på 

denna punkt. Heidegger ställer förstås någon typ av intuitiv givenhet hos tingen mot ett 

begreppsligt fattande av dem:        

Allt begreppsligt föreställande är till sitt väsen schematism. All ändlig kunskap är emellertid som 
tänkande åskådning nödvändigt begreppslig. Och så ligger alltså redan i den omedelbara 

                                                             
199 För en tematisering av det minst sagt aparta exemplet med en dödsmask, som emellertid ligger bortom 
denna uppsats horisont, se Jean-Luc Nancy, ”L’imagination masquée” i Au fond des images (Galilée, Paris 
2003), s. 147-178. 
200 „Die Photographie kann nun aber auch zeigen, wie so etwas wie eine Totenmaske überhaupt aussieht. 
Die Totenmaske wiederum kann zeigen, wie überhaupt so etwas wie das Gesicht eines toten Menschen 
aussieht.  Aber das kann auch ein einzelner Toter selbst zeigen. Und so kann auch die Maske selbst zeigen, 
wie eine Totenmaske überhaupt aussieht, imgleichen die Photographie nicht nur das Photografierte, 
sondern wie eine Photographie überhaupt aussieht.“ Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 
94. 
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varseblivningen av ett förhandenvarande, till exempel detta hus, nödvändigtvis den 
schematiserande förblicken mot något som hus överhuvudtaget, ur vilkens före-ställning allena 
det påträffade visar sig som hus, och kan erbjuda åsynen av ett ’förhandenvarande hus’.

201
  

All ändlig kunskap är som ”tänkande åskådning” begreppslig. Heideggers särskrivandet av ordet 

före-ställning innebär en emfas vid att schematiseringen av begreppet är konstitutiv för 

erfarenheten som sådan. Schematiseringen ”ställer” något som något i en ”före”-gripande akt 

som möjliggör åskådandet av något som något. Den ”förblick” som schematiserandet 

tillhandhåller är en nödvändig del av den direkta varseblivningen. 

    Den kantianska grundmodellen med åskådning och tänkande som två distinkta element 

som samverkar i såväl a priorisk som empirisk kunskap är med andra ord intakt i Heideggers 

läsning. När uppsatsen, mot bakgrund av denna tolkning av schematismen för empiriska 

begrepp, närmar sig Heideggers förståelse av det transcendentala schemat för rena 

förståndsbegrepp, är frågan emellertid i vilken grad de två elementen är distinkta, och om de i 

schematismen, snarare än att föras samman, löper isär från en gemensam rot.      

HEIDEGGERS FÖRSTÅELSE AV SCHEMATISMEN FÖR RENA 

FÖRSTÅNDSBEGREPP  

Den bild som hör samman med begreppets regel ska enligt Heidegger alltså inte förstås som en 

avbild, utan som den direkta åsynen eller anblicken av t.ex. ett hus som ett hus. Beträffande de 

rena förståndsbegreppens scheman säger Kant emellertid, som vi sett, att dessa överhuvudtaget 

inte kan framställas i bild. I Heideggers tolkning innebär Kants förnekande av det 

transcendentala schemats möjliga transformation till bild ett förnekande av att kategorierna 

”syns” i åskådningen i samma mening som ett empiriskt föremål. Uppfattningen att t.ex. 

kausalitet inte kan åskådas direkt med sinnena såg vi Kant ge uttryck för ovan. Samtidigt ska ju 

förståndsbegreppens scheman fungera som transcendentala tidsbestämningar, där tiden i 

sammanhanget definieras som en ”ren bild”. Det är utifrån den sista termen som Heidegger 

formulerar ett tredje bildbegrepp, som varken motsvarar den direkta empiriska åsynen eller 

fotografiets avbildning. Han kallar det för de rena förståndsbegreppens schema-bild.202 Schema-

bilden är den aspekt hos matematiska begrepp och rena förståndsbegrepp, som gör att de 

”håller in regeln i sfären av möjlig åskådligbarhet”.203 Utan att någonsin kunna åskådas i enskilda 

åskådningar, är schemabilden ett uttryck för reglernas homogenitet med åskådningen som 

                                                             
201 „Alles begriffliche Vorstellen ist seinem Wesen nach Schematismus. Alles endliche Erkennen ist aber als 
denkendes Anschauen notwendig begrifflich. Und so liegt denn schon in der unmittelbaren Wahrnehmung 
eines Vorhandenen, z.B. dieses Hauses, notwendig der schematisierende Vorblick auf so etwas wie Haus 
überhaupt, aus welcher Vor-stellung her allein das Begegnende sich als Haus zeigen, den Anblick 
‚vorhandenes Haus‘ darbieten kann.“ Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s.101. 
202 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 97.  
203 „[…]die Regel in die Sphäre die möglichen Anschaulichkeit hineinhält“ Heidegger, Kant und das Problem 
der Metaphysik, s. 99.  
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sådan. Regeln ”syns” inte i hela sin generalitet, men den presenteras likväl däri. Heidegger 

menar att detta visar på ett ”positivt strukturförhållande” i förhållandet mellan schema-bild och 

den presenterade regeln: att regeln, eller snarare begreppet, inte är någonting utan den relation 

till åskådningen som grundas genom schemabilden. ”Det som logiken kallar för begrepp, har sin 

grund i schemat.”204 Bortom den rätt komplicerade terminologiska situationen är det framförallt 

detta som är viktigt att hålla fast vid: schemat, i kraft av att vara ”bild-bringande” föregår 

begreppet i Heideggers läsning. Åskådligheten föregår förståndet. Bilden föregår begreppet. 

Detta emellertid utan att Heidegger förnekar att erfarenhet och kunskap som sådana också är 

begreppsliga.   

 Förståndsbegreppens bringande till bild är att förstå som ”bildandet”, av den horisont inom 

vilken empiriska föremål kan påträffas. Heidegger spelar här på affiniteten mellan det tyska 

verbet ”bilden” (”skapa” eller ”bilda”) och ”Einbildungskraft”. Poängen bevaras i viss mån i 

översättning till svenska, men tydliggörs om ordet suppleras med det ”d” som saknas i 

förhållande till det tyska ordet – det handlar om en ”in-bild-ningskraft”. De rena bilder eller 

schemabilder som inbillningskraften bildar genom de transcendentala förståndsbegreppens 

scheman är syntetiseringen av den rena tiden, då denna utgör den ontologiska horisont inom 

vilken allt empiriskt påträffas.205 Som framgick i uppsatsens andra kapitel menar Heidegger att 

Kant tänker tiden som en sträckning av nu-punkter som avlöser varandra. De rena 

förståndsbegreppens scheman är därmed att förstå som olika sätt att ge kategorierna en ren bild 

genom detta nu-flöde. Substans är det som består i all förändring, det som förblir i det att nu-

punkterna avlöser varandra. Begreppet, eller snarare den rena bilden av begreppet, är 

konstitutivt för erfarenheten men syns aldrig själv däri – kategorierna går ju inte att framställa i 

åsyner. För att förstå att den oformliga massan vid härden är samma föremål som den vaxbit 

som nyss lades dit, trots att de inte delar några egenskaper, krävs en kontinuitet mellan de olika 

modaliteterna. En bestående substans ”ligger under” alla nupunkters övergång i varandra .  

     På samma sätt som kausalitet och substans är en del av erfarenheten utan att själva 

någonsin siktas däri, fungerar schematiseringen av alla rena förståndsbegrepp. Totaliteten av 

transcendentala tidsbestämningar, som inbillningskraften framställer i rena tids-bilder, utgör 

den ”ontologiska horisont” som är transcendensens väsen.206 Ontologisk är horisonten i 

bemärkelsen att den föregår all empirisk erfarenhet och möjliggör den. Horisontbegreppet bör 

förstås utifrån den åskådliggörande mening som vi sett bild och in-bild-ningskraft ha för 

Heidegger i detta kapitel. Horisonten är konstitutiv för åskådning och homogen med denna, 

                                                             
204 „Was die Logik Begriff nennt, gründet sich im Schema. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, 
s. 98 
205 „[…]die Regeln in die Sphäre der Möglichen Anschaulichkeit hineinhält“. Heidegger, Kant und das 
Problem der Metaphysik, s. 99.  
206 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 108.  



Kapitel IV - Bild och begrepp 

70 
 

medan den å andra sidan inte syns eller varseblivs i den. Som en fortsättning av den 

heideggersk-kantianska metaforiken skulle man kunna kalla den för erfarenhetens ontologiska 

”ramverk”.    

   Hur förhåller det sig nu med den subsumtionsproblematik som Kant introducerar i 

inledningen till schematismkapitlet, och som vi såg vara svårförenlig med grundläggande drag i 

Heideggers tolkning av Kritik av det rena förnuftet?  

   Heidegger menar att schematismkapitlet bryter med modellen av förståndets självständiga 

funktion i omdömen som primär, just genom att visa att de förmenta förståndsbegreppen står i 

väsensförhållande till sina scheman. De är, tvärtemot vissa av Kants formuleringar, primärt 

tidsbestämningar. Förståndet som en isolerad förmåga är därmed en felvisande abstraktion. 

Tänkandet är ursprungligen kopplat till tiden och åskådningen, den sammanförs inte med dessa 

så att säga ”i efterhand”. Som Heidegger skriver: 

”[Den transcendentala schematismen] är emellertid inte en verksamhet som det [förståndet] 
tillfälligtvis också fullgör, utan denna rena schematism, som grundas i den transcendentala 
inbillningskraften, utgör den ursprungliga förståndsvaron[…] Det rena förståndets skenbart egna 
fullgörande i tänkandet av enheter, är som spontant bildande föreställande den transcendentala 
inbillningskraftens rena grundakt.”

207
 (Heideggers kursivering)  

Inbillningskraften som upphovet till transcendentala scheman sammanför inte förstånd och 

sinnlighet i efterhand. Förståndets synteser, dess ”tänkande av enhet”, är primärt schematism, 

och har därmed sin grund i inbillningskraften. I uppsatsens andra kapitel såg vi att Heidegger 

drog en liknande slutsats genom definitionen av tiden som självaffektion: att den 

transcendentala apperceptionen, förståndets själva kärna, alltid redan står i relation till tid och 

åskådning. I denna mening är frågan om subsumtion enligt Heidegger inte så mycket frågan om 

hur synteser som primärt är begrepp kan sammanföras med framträdelser, utan hur dessa 

uppstår i inbillningskraften och förs till begrepp.208 Som textuellt stöd åberopar sig Heidegger 

återigen på Kants formulering i Den metafysiska deduktionen: den transcendentala logiken för 

synteser ”auf Begriffe” - ”till begrepp”,209 en poäng som alltså inte går att göra i den nuvarande 

svenska översättningen av Kritik av det rena förnuftet.     

  Förståndsbegreppens enheter är sprungna just ur inbillningskraftens scheman, och 

subsumtionen har i denna mening alltid redan börjat. Man kan förstå varför Heidegger tycker att 

Den transcendentala estetiken egentligen är felplacerad i Kritik av det rena förnuftet.210 Även 

                                                             
207 „Dieses sein Verfahren aber ist nicht eine Betätigungsweise, die er gelegentlich auch vollzieht, sondern 
dieser reine Schematismus, der in der transzendentalen Einbildungskraft gründet, macht das 
ursprüngliche Verstandsein[…]gerade aus. Die scheinbare Eigenleistung des reinen Verstandes im Denken 
der Einheiten ist als spontan bildendes Vorstellen ein reiner Grundakt der transzendentalen 
Einbildungskraft.“ Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 151. 
208 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 110.  
209 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 109-110.  
210 Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, s. 145.  
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tiden, den universella åskådningsformen, är ju en ”bild” som enligt Heideggers analys ”bildas” i 

den transcendentala inbillningskraften. Även åskådningen har med andra ord sin rot i 

inbillningskraftens schemabildande. ”Om de rena förståndsbegreppens schematism” handlar i 

Heideggers tolkning inte om hur två heterogena element, ren åskådning och rent tänkande, kan 

förenas, utan om hur två ursprungligt homogena element hör samman, med inbillningskraften 

som deras ”bildande mitt.” 

KATEGORIAL ÅSKÅDNING  

Den analys som Heidegger gör av Schematismen i Kant und das Problem der Metaphysik tangerar 

i hög grad analysen av Den metafysiska deduktionen i Phänomenologische Interpretation. Mot 

vad som återigen ser ut som en utgångspunkt i ett självständigt förstånd, menar Heidegger att 

Kants analys tvärtom visar att det åskådningsrelaterade förståndet, sprunget ur 

inbillningskraften, är primärt. En diskussion kring denna tes djupa förankring i det 

fenomenologiska projektet fördes även i föregående kapitel, och då antyddes också kopplingen 

mellan Heideggers läsning och Logiska undersökningars doktrin om kategorial åskådning. I det 

följande kommer detta samband att bli föremål för en närmare analys, som alltså återupptar 

frågan om tänkandets tjänsteställning i förhållande till åskådningen. Utifrån denna analys gör 

uppsatsen sedermera ett försök att väcka frågan kring sambandet mellan analysen av 

tänkandets tjänsteställning och idén om en fakulteternas gemensamma rot i inbillningskraften.  

   Husserls sätt att ställa frågan i den sjätte undersökningens andra avsnitt, där den 

kategoriala åskådningen avhandlas, saknar inte affinitet med Kants utgångspunkt i 

schematismkapitlet. Husserl frågar om på vilket sätt de element i utsagan som saknar reell 

motsvarighet i varseblivningen kan nå ”uppfyllelse” i denna?211 Hur kan utsagan ”pappret är vitt” 

bekräftas i varseblivning, när såväl papper som vithet står att finna i denna, men inte någon 

motsvarighet till vad Husserl kallar för det kategoriala utformningen, i detta exempel själva ”är”, 

kopulan. ”Färgen kan jag se, inte färgad-varon”212 – som Husserl själv uttrycker det. Med ett 

exempel som ligger närmare den kantianska problematiken: hur kan utsagan ”cigarettfimpen 

orsakar eldsvådan” bekräftas i åskådning, då såväl cigarettfimp som eldsvåda förnimms i 

varseblivningen, men själva orsakssambandet inte står att finna däri? Hur kan framträdelser 

subsumeras under kausalitetsbegreppet då, med Kants ord, ”ingen skulle säga att kausaliteten 

kan åskådas också med hjälp av sinnen och att den innehålls i framträdelsen”213 

   Dessa exempel visar också på väsentliga skillnader i Husserls och Kants sätt att närma sig 

problemet. Husserls kategoribegrepp är betydligt vidare än Kants. Den senare uppfattar endast 

                                                             
211 Husserl, Logiska undersökningar: Tredje bandet, s. 343-344. 
212 Husserl, Logiska undersökningar: Tredje bandet, s. 353. 
213 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 137-138/ B 177-77.  
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de tolv begrepp som återfinns i kategoritabellen (och ett okänt antal därifrån härledbara 

begrepp) som kategoriala, medan Husserl förstår alla begrepp som inte har en reell 

motsvarighet i varseblivningen som hörande till denna klass. Därmed är alla matematiska 

begrepp, liksom många som Kant skulle förstå som empiriska, kategoriala enligt Husserls 

definition. Den rent definitionsmässiga skillnaden beror delvis på en mer grundläggande 

skillnad projekten emellan: medan Kants kategorier och subsumtionsproblem ska förklara all 

erfarenhets möjlighet, är Husserls Logiska undersökningar ägnade åt mer begränsande frågor 

kring den logiska och betydelsemässiga sfärens självständighet från en naturalistisk 

tematisering av medvetandet. Den grundläggande frågeställning som förenar Kants schematism 

med Husserls sjätte undersökning – hur förstånd och sinnlighet hör samman – måste förstås 

med förbehåll för dessa essentiella skillnader. 

   Husserl svarar på uppfyllelse- eller subsumtionsproblemet genom att införa vad han kallar 

för funderade akter, akter som står i direkt relation till den enkla, sinnliga varseblivningen, men 

som konstituerar nya, kategoriala föremål däri.214 Den signifikativa utsagan kan få alla sina 

element uppfyllda i åskådning, men inte i enkla varseblivningar, utan i en ny ”utvidgad” 

åskådning som konstitueras genom att något varseblivs som något. Husserl beskriver 

övergången från den enkla varseblivningen, till varseblivningen av något som något – ”pappret 

är vitt” – som en övergång från sinnlighetens sfär till förståndets.215 Samtidigt är denna nya sfär, 

med de tillhörande akter som låter kategoriala föremålsligheter framträda, ”funderade” i den 

enkla åskådningen. Förståndsakterna riktar sig mot föremålet som är givet i den enkla 

åskådningen och det är från detta som den kategoriala strukturen abstraheras: 

Det är inte i reflektionen över omdömen eller rättare sagt omdömesuppfyllelser, utan i 
omdömesuppfyllelserna själva som vi finner det verkliga ursprunget till begreppet sakförhållande 
och vara […]; inte i dessa akter som föremål, utan i föremålen för dessa akter ligger 
abstraktionsfundamentet för realisering av sagda begrepp.

216
 (Husserls kursivering) 

   Husserl avvisar här Lockes ståndpunkt att kategoriala relationer skulle ha sitt ursprung i 

reflekterade akter riktade mot själva varseblivningsakten. Så går det till när begreppet om en 

varseblivning abstraheras genom att förståndsakterna riktas mot själva varseblivningen, men 

inte i andra fall. Begreppet ”vara”, liksom alla andra kategoriala relationer, har sitt 

”abstraktionsfundament” i föremålet för akten, inte i akten själv.       

   Kring frågan om åskådningens och tänkandets sammanhörande är det centralt att de akter 

som benämns som förståndsmässiga till sitt väsen är funderade i åskådningen, som i sin tur är 

riktad mot föremålet. Det vidkommer förståndets akter en viss självständighet i kraft av att de 

utgör en egen ”sfär”, skild från den enkla varseblivningens, samtidigt som de alltid är grundade i 

                                                             
214 Husserl, Logiska undersökningar: Tredje bandet, s. 363.  
215 Husserl, Logiska undersökningar: Tredje bandet, s. 370.  
216 Husserl, Logiska undersökningar: Tredje bandet, s. 357-358.  
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denna. Att, som citatet säger, begreppet ”vara” har sitt fundament, sitt ursprung, i åskådningen, 

visar också att de operationer som förståndet utför helt självständigt, det ”tomma signifierandet” 

utan korresponderande uppfyllande eller bestridande åskådningar, står i en väsentlig relation 

till åskådningen. Precis som att begreppet ”vara” uppstår genom att förståndets funderade akter 

riktas mot föremål givna i den sinnliga åskådningen, uppstår alla signifikationer, all betydelse, 

som kan användas självständigt från åskådningen i omdömen. Omdömen som principiellt inte 

kan uppfyllas i åskådningen men likväl är meningsfulla – t.ex. ”cirkeln är fyrkantig” – respektive 

omdömen som principiellt inte är beroende av uppfyllande åskådning för att bekräftas – 

”ungkarlen är ogift” – har inte desto mindre sitt ursprung i de ”funderade förståndsakter” som 

hämtar begreppen ur den enkla åskådningens abstraktionsfundament.   

   Detta betydelsernas eller signfikationernas ursprung i åskådningen kan vara indirekt, 

begreppet kan vara sammansatt av andra begrepp som i sin tur bottnar i åskådningen, eller till 

och med mycket indirekt, om de är sammansatta av begrepp som i sin tur är sammansatta. Att 

denna relationskedja kan vara hur lång som helst, att de kategoriala signifikationernas ursprung 

kan vara helt dolt, bekräftas av den abstraktionsnivå som uppnåtts inom modern 

naturvetenskap. Vilka enkla abstraktioner som ligger till grund för de regler och begrepp som 

t.ex. används för att lösa fjärdegradsekvationer, är sedan länge glömt. Den mänsklighetens kris 

som Husserl beskriver i sina sista texter är i grunden denna den teoretiska begreppsapparatens 

förmenta självständighet, det vill säga glömskan av förståndets beroenderelation till 

åskådningen. Den terapi och besinning som fenomenologin kan erbjuda består i 

uppmärksammandet av denna relation.      

    På ett liknande sätt som Kants subsumtionsproblem för Heidegger bara är den ytliga 

frågeställningen i schematismkapitlet, skulle man kunna säga att den analys som Husserl ger av 

hur kategoriala betydelseelement kan få uppfyllelse i åskådning, sträcker sig långt utöver att ge 

svar på den inledande frågan. Schematismen börjar i subsumtionsproblemet, och förstår därmed 

förståndsbegreppen som självständiga element som ska sammanföras med åskådningen. Kant 

visar emellertid i slutändan, enligt Heidegger, på kategoriernas ursprung i schemat. Husserl 

börjar med förståndets kategoriala siginifikationer som självständigt element och frågan hur de 

kan sammanföras med åskådningen. Han visar i slutändan på signifikationernas ursprung i akter 

som till sitt väsen är en del av åskådningen i den vidare innebörd som Husserl ger detta begrepp.  

   Denna poäng förtjänar också att göras i förhållande till sambandet mellan 

intentionalitetsteorin och Heideggers återförande av åskådning och tänkande på en gemensam 

rot, som vidrördes i början av detta kapitel. Även Husserls analys ger nämligen vid handen att, 

trots att både åskådningen och tänkandet är instanser av intentionaliteten, så är åskådningen 

likväl primär. Förstår man tänkandet utifrån dess ”intentionala väsen”, menar Husserl, är det 

”egentliga tänkandet” det som sker i förhållande till åskådningen, medan det från åskådningen 
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relativt självständiga omdömesfällandet utförs av det ”oegentliga” tänkandet.217 Liksom i 

Heideggers Kantläsningar innebär inte återförandet av förstånd och tänkande på en gemensam 

rot att förhållandet fakulteterna emellan är symmetriskt.  

     Låt oss återvända till Daniel Dahlstrom och dennes vidmakthållande av det omöjliga i att 

medla mellan Husserls och Kants åskådningsbegrepp: 

For Kant an intuition is either empirical or pure, but in both cases it is a way the mind is passively, 
immediately, and sensibly related to some individual x (for example, this color, the one all-
embracing space). Talk of categorial intuitions of universals and facts is thus utterly foreign to 
Kant’s terminology.

218
  

 Men Husserl argumenterar som vi sett inte för att kategoriala relationer kan åskådas i den 

sinnliga mening som Kant förnekar. Tvärtom är de överens om att detta inte är möjligt: vi ser 

”papper” och ”vithet” men koppulan har ingen reell motsvarighet i varseblivningen. När 

Heidegger hävdar åskådningen som primär hos Kant och att kategorierna är grundade i 

inbillningskraften, så innebär det inte ett förvrängande av Kants uppfattning att kategorierna 

inte kan ges med sinnena. Det innebär att kategorierna förstås som hemmahörande i den aspekt 

av förståndet som är åskådnings- och tingrelaterad – att även de rena förståndsbegreppen får 

sitt innehåll från syntetiska akter som är direktrelaterade till (den rena) åskådningen. Att vi kan 

”åskåda” kategorialt enligt Logiska undersökningar, beror på att de synteser i åskådningen som 

motsvarar de kategoriala signifikationerna i omdömet, förstås som homogena med åskådningen. 

Namnet på dessa akter eller synteser är i Husserls text ”funderade förståndsakter”. I Kants text 

bär de åskådningsrelaterade synteserna, åtminstone i Heideggers analys, namnet 

”inbillningskraft”. I bägge analyser är vad som annars betraktats som den primära 

förståndsvaron, förmågan att formera omdömen, sekundär och deriverad från denna. 

   Så djupt förankrad är alltså Heideggers läsning av Kant i fenomenologins kärnfrågor. 

Läsningen av Kant bär med rätta namnet ”fenomenologisk”. Det finns emellertid framträdande 

element i Husserls analys som är helt oförenliga med det kantianska projektet, även i Heideggers 

tolkning av detta. Kärnan i denna oförenlighet står att finna i vad man kanske skulle kunna kalla 

för Logiska undersökningars varseblivningsrealism: att enkla sinnliga åskådningar ligger till 

grund för alla kategoriala relationer, att de senare kan signifieras eftersom de redan är 

inbegripna, om än inte tematiserade, i den enkla åskådningen. Hävdar inte Husserl här precis 

motsatsen mot Kritik av det rena förnuftets tes att kategoriala relationer (i Kants snävare 

bemärkelse) inbegrips i erfarenheten i kraft av att möjliggöra den?  Enligt Logiska 

undersökningars beskrivning tycks inget hindra att förståndet aldrig inträder, att signifikationen 

uteblir, att erfarenheten förblir i oskuldsfull tystnad, utan att naturen för den skull förlorar något 

                                                             
217 Husserl, Logiska undersökningar: Tredje bandet, s. 413. 
218 Dahlstrom, ”Heidegger’s Kantian turn”, s. 341.  
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av sin enhetlighet. För den tidige Husserl är åskådningar utan begrepp snarare stumma än 

blinda. 

Vad gäller relationen mellan empiriska begrepp (i Kants bemärkelse) och åskådningen, 

verkar Heideggers förståelse av Schematismen vara överens med Husserls analys av kategorial 

åskådning Åskådningen är primär genom att den erbjuder fundamentet för förståndets 

abstraktion av begrepp. Vad gäller analysen av de rena förståndsbegreppen och deras funktion 

som transcendentala tidsbestämningar som konstituerar erfarenhet, tycks Logiska 

undersökningar emellertid inte erbjuda samma resurser för att förstå Heideggers tolkning i 

relation till fenomenologin. 

   Till saken hör dock att Logiska undersökningars lära om enkel, sinnlig varseblivning inte 

förblev oproblematiserad. Tvärtom överges idén om att varseblivningens enhet inte uppkommer 

”genom särskilda syntetiska akter”, 219  efter fenomenologins transcendentala vändning. 220 

Åskådningen, även den enkla och direkta, förstås som konstituerad i det inre tidsmedvetandet. 

Trots det förlorar den emellertid inte sitt relativa företräde framför det begreppsliga tänkandet: 

tänkandets tjänsterelation i förhållande till åskådningen är som vi sett en central tes även i 

Krisis. 

   I fråga om förståndets tjänsteställning gentemot åskådningen och hur denna idé ska 

förstås i relation till Heideggers insisterande på en gemensam rot, är det sistnämnda mycket 

viktigt. Där Logiska undersökningar och Heideggers läsning av Kants Metafysiska deduktion ger 

vid handen en modell för finit kunskap med åskådningen som grund, med inbillningskraftens 

respektive de ”funderade” förståndsakternas syntes av denna som nästa steg, så argumenterar 

läsningen av schematismen för en modell där inbillningskraften är primär, och där såväl 

åskådning som begrepp är avledda ur denna. Inbillningskraften, även då den förstås som roten 

för de bägge andra fakulteterna, bevarar emellertid en typ av affinitet med åskådningen. Vi har 

att göra med en in-bild-ningskraft, den är åsynsbjudande, den skapar bilder, den ger att se. 

Liksom förståndet bevarar sin tjänsteställning även i förhållande till den transcendentala 

fenomenologins konstituerade åskådning, är inbillningskraften, som den gemensamma roten för 

åskådning och tänkande, likväl i första hand relaterad till sikt och seende.  

FÖRSTÅELSE, UTLÄGGNING, UTSAGA  

Med den fenomenologiska problematiken kring tänkandets tjänsteställning kontra såväl 

åskådningen som tänkandets gemensamma rot som utgångspunkt, bör det vara möjligt att 

närma sig den enigmatiska bildmetaforik som Heidegger och Kant mobiliserar i fråga om 

                                                             
219 Husserl, Logiska undersökningar: Tredje bandet, s. 365.  
220 Kern, Husserl und Kant, s. 62. 
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schematismen. Heideggers läsning ifråga om denna har ofta beskrivits som underlig, till och med 

mycket märklig. Weatherstone skriver t.ex. i sin bok:   

Heidegger’s distinction between the schema and the schema-image is certainly odd. Heidegger 
has distinguished between the rule of the determination of time, the schema, and the actual 
determination of time, the schema-image. This contrasts with Kant, who saw the schema as a 
single intuitive presentation of a rule.

221
  

Weatherstones kommentar visar på angelägenheten i att diskutera motiven bakom den läsning 

som Heidegger gör. Som redan föreslagits är det möjligt att den fenomenologiska förankring som 

denna uppsats undersöker kan förklara det ”märkliga” i den läsning som Heidegger gör. 

   Faktum är att den analysen av Kants schematism är nära besläktad med utläggningen av 

meningsbegreppet i Sein und Zeit – något som tycks ha förblivit ouppmärksammat i 

kommentarslitteraturen. Även i Sein und Zeit berörs frågan om en gemensam rot för åskådning 

och tänkande, om än bara som hastigast, och även i detta sammanhang tillskrivs denna 

gemensamma rot den affinitet med åskådning och seende som det transcendentala schemats och 

dess ”bildlighet” har i läsningen av schematismen. Då Sein und Zeits analys av meningsbegreppet 

dessutom diskuterar detta ”seende” direkt, är den i hög grad relevant i detta sammanhang. 222 

   Grunddragen i Heideggers analys av mening är bekanta: all typ av kunskap (här att förstå i 

en väldigt bred bemärkelse), vare sig det rör sig om teoretisk fysik eller det implicita vetande 

som aktualiseras när man sträcker sig efter en kaffekopp, är grundad i världens ursprungliga 

”upplåtenhet” (Erschlossenheit), i ett primärt vardagligt sammanhang av praktiska 

betydelserelationer. ”Förståelse” (Verstehen) är den generiska term som i fundamentalontologin 

inbegriper, eller snarare ligger till grund för, alla dessa olika modi av ”kunskap”. I Sein und Zeit 

spelar självförståelse en central roll för den funktion som förståelsebegreppet fyller i verkets 

övergripande argumentation. ”Förståelse” inbegriper alltid en implicit självförståelse, en 

otematiserad blick mot möjligheter, mot sin egen ”kastadhet” (Geworfenheit) liksom av sitt eget 

”kunna-vara” (Seinkönnen). Medan den implicita självförståelsen i alla praktiska och teoretiska 

relationer inte är av primärt intresse i detta sammanhang, är själva dess struktur det, då den är 

modellen för all typ av förståelse:  

Varför mynnar förståendet, enligt väsensdimensionerna hos allt det som är upplåtbart i detta, 
alltid ut i möjligheter? Eftersom förståendet i sig självt har den existentiala struktur som vi kallar 
för utkast. Det kastar tillvarons vara mot dess ändamål lika ursprungligt som det kastar 
betydelsefullheten som världsligheten hos tillvarons rådande värld.

223
 (Heideggers kursivering).    

                                                             
221 Weatherstone, Heidegger’s interpretation of Kant, s. 171.  
222 Det är framförallt paragraf 31-34, samt 17 i Sein und Zeit som är relevanta i detta sammanhang.  
223 „Warum dringt das Verstehen nach allen wesenhaften Dimensionen des in ihm Erschließbaren immer 
in die Möglichkeiten? Weil das Verstehen an him selbst die exisitenziale Struktur hat, die wir den Entwurf 
nennen. Es entwirft das Sein des Daseins auf sein Worumwillen ebenso ursprünglich wie auf die 
Bedeutsamkeit als die Weltlichkeit seiner jeweiligen Welt.“  Heidegger, Sein und Zeit, s. 145. 
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På samma sätt som vi förstår oss själva utifrån vår kastadhet och våra möjligheter, förstår vi 

hammaren utifrån dess användning, dess möjligheter. Världens ”världslighet” som citatet talar 

om, är ju enligt analysen i Sein und Zeit just all upplåtenhets grund i primära, praktiska 

betydelserelationer. Av flera översättningsproblem som aktualiseras av citatet är det framförallt 

det kursiverade ordet ”Entwurf” som är intressant för uppsatsens sammanhang. Översättningen 

ovan följer Rickard Matz då den ger det som ”utkast”, det helt klart bästa alternativet då den 

bevarar närheten till att ”kasta”, ”werfen”, som Heidegger spelar på. Daseins förståelse är 

kastandet av utkast, en grundläggande projektion som upplåter både självet och omvärlden.  

   Faktum är att ordet ”projektion” ur ett visst perspektiv skulle vara en fullgod översättning 

för ”Entwurf”, som bättre än ”utkast” fångar den bildliga konnotation som ordet kan ha på tyska. 

Som vi skall se har ordet ”Entwurf” i sammanhanget i hög grad en skiss, en föregripande 

gestaltning, ett åskådliggörande som ännu inte riktigt är en bild. Ett schema om man förstår 

detta ord i bildlig bemärkelse: en schema-bild.  Ordet ”utkast” fångar i mycket denna betydelse, 

förutom att det kanske snarare för tankarna till ett begreppsligt sammanhang än ett bildligt. 

Franskan är i detta avseende priviligerad, då den översätter med ”projet” som kanske i något 

högre grad fångar den bildliga betydelsen, samt närheten till att kasta, ”jeter”. Prefixet ”pro” 

markerar dessutom att det handlar om en rörelse som föregår en tematiserande uppfattning. 

   Tillvarons ursprungliga, ”skissartade” förståelse har möjlighet att utvecklas – med 

Heideggers ordval bokstavligt talat att utbilda sig (sich auszubilden) – till utläggning.224 

Utläggningen utvecklar den förståelse den är grundad i genom att utarbeta de i förståelsen 

utkastade (skissade) möjligheterna. 225  Hammarens tillhandsvara, dess bruklighet, dess 

möjligheter, blir föremål för mer direkt uppmärksamhet. Den tematiseras som något: hammaren 

förstås som hammare.226 Denna ”något som något”-struktur kallar Heidegger för ”uttrycklighet”. 

(Ausdrücklichkeit). Då tjänlighetsrelationen som sådan placerades redan i förståelsen, före 

uttryckligheten, skulle man kunna invända att det är märkligt att man kan förstå hammaren som 

bruksting, dess ”vartill” den syftar, innan den tematiseras som hammare. Är det inte först när 

tinget förståtts som hammare som dess användningsområde, dess bruklighet, är intelligibelt? 

Heideggers poäng med distinktionen mellan förståelse och uttrycklighet tycks vara att 

projicerandet av tjänlighetsrelationen som sådan, det upplåtande utkastandet av möjligheter på 

världen i allmänhet, föregår den specifika tematiseringen av enskilda ting. Det är därför att vi 

har en intresserelation till världen som saker i världen upplåts som tillhandsvarande, och det är 

på grund av detta som vi kan vända oss mot enskilda ting och identifiera dem som hammare, som 

bord, som stenar, o.s.v. Förståelsen föregår och möjliggör uttryckligheten.  

                                                             
224 „Das Entwerfen des Verstehens hat die eigene Möglichkeit, sich auszubilden. Die Ausbildung des 
Verstehens nennen wir Auslegung“. Heidegger, Sein und Zeit, s. 148.   
225 Heidegger, Sein und Zeit, s. 148.  
226 Heidegger, Sein und Zeit, s. 149.  
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   Utläggningen, i kraft av att vara uppfattandet av något som något, innebär att den 

underliggande förståelsen begreppsliggörs,227 samtidigt som denna begreppslighet alltså har sin 

grund i den föregående förståelsen. Begreppsligheten är alltid grundad i förståelsens ”förgrepp” 

(Vorgriff), det enkla seendet av hammaren som hammare är grundad i en förståelsens ”försikt” 

(Vorsicht).228 Alla utläggningsobjekt är i någon mening redan förstådda i en ”förförståelse”. Ett 

förhållande på vilket den relation till skrift som brukar benämnas som hermeneutisk bara är ett 

exempel.229 Tillvaron som sådan, och hela dess relation med omvärlden, är hermeneutisk . 

   I denna mening är inte begreppsligheten en typ av ”lager” eller ”skikt” som kastas över 

betydelselösa entiteter, utan en föregående förståelse utvecklad till begreppslighet. Begreppet 

mening (Sinn), som ju är essentiellt för hela projektet i Sein und Zeit då verket frågar efter varats 

mening, ges sin tematiska innebörd utifrån denna spänning mellan förstående och utläggning: 

”försikt” och ”förgrepp” är meningens själva stuktur, och beskrivs av Heidegger som utkastets 

eller skissens ”varemot” (Woraufhin),230 som dess projektionsyta. Förståelsen skulle kanske 

kunna beskrivas som själva den kastande eller skissande rörelsen, medan meningen skulle vara 

skissen själv, potentiellt ”ut-bildad” till bild i utläggningen.  

   Utläggningen kan, menar Heidegger, ta sig i uttryck i utsagan.231 Den senare utgör ett modi 

av utläggningen, ett sätt som den kan manifestera sig på, men utgör inte själv dess väsen.   

Distinktionen mellan utläggning och utsaga motsvaras av allt att döma inte av skillnaden mellan 

att ”bara tänka” något och att säga det högt. Utsagan är inte nödvändigtvis något som uttalas i 

bokstavlig bemärkelse, utan tycks snarare fångas i begreppet ”omdöme”,232 vare sig detta är 

tänkt eller sagt. Då Heidegger definierar utsagan som en ”meddelande, bestämmande, 

uppvisning”233 så bör alltså den meddelande funktionen snarare förstås som meddelandebarhet, 

än som att utsagan som sådan alltid sägs högt.  

    Centralt härvidlag är också att eftersom utsagan är en typ av utläggning så är den också 

grundad i förståelsen, och dess mening är även den alltså en typ av mening grundad i relationen 

mellan förståelse och utläggning. Om man vanligen brukar skilja mellan språklig mening och 

mening eller meningsfullhet i allmänhet, så är Heideggers poäng just den att språklig mening är 

en utveckling av en allmänt upplåtande mening som föregår den. Detta gäller alla typer av 

utläggning: den begreppslighet som hör till ”något som något” -strukturen i allmänhet hämtar 

sin mening från förståelsen som den är grundad i.  

                                                             
227 Heidegger, Sein und Zeit, s. 150. 
228 Heidegger, Sein und Zeit, s. 152.  
229 Heidegger, Sein und Zeit, s. 202. 
230 Heidegger, Sein und Zeit, s. 151. 
231 Heidegger, Sein und Zeit, s. 149.  
232 Heidegger, Sein und Zeit, s. 154.  
233 „Aussage ist mitteilend, bestimmende Aufzeigung.“ (Heideggers kursivering). Heidegger, Sein und Zeit, s. 
156.  
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   Analogin med tolkningen av Schematismen är i detta avseende frapperande. Där 

Schematismen i Heideggers tolkning beskriver rörelsen från den schematiska bilden till 

förståelsen av något som något, beskriver Sein und Zeit det ursprungliga förstående utkastandet 

eller utskissandet som ”utbildas” till den direkta åsynen av något som något. Bägge analyser ger 

uttryck för två teser: för det första att den direkta åsynen redan är begreppslig, för det andra att 

den begreppsliga meningen i sin tur är grundad i en föregående skiss, eller i ett föregående 

schema. Meningen tillförs inte, den läggs inte över det förhandenvarande tinget genom utsaga 

och begreppslighet, den är inte ett separat element som tillförs upplåtelsen, utan utvecklas i och 

från denna.  I denna poäng står själva kärnan i den bildmetaforik som Heidegger mobiliserar i 

bägge sammanhang att finna: å ena sidan handlar det om att visa på en förförståelse, som 

föregår och möjliggör begreppslig apofantisk förståelse, å andra sidan om att undvika en 

motsatsställning mellan enkel erfarenhet och begreppslig. I denna mening fyller skissen och 

Kants schema-bild funktionen av att uttrycka något som preliminärt, ofärdigt, som emellertid 

redan bär på det väsentliga av det som utvecklas till tematisk begreppslighet. I bägge texter görs 

denna poäng explicit i relation till en typ av ”seende”: Heidegger talar som vi sett om schemat 

som en ”förblick” medan det i Sein und Zeit sägs ingå en ”försikt” i meningsstrukturen.  

   Bägge verk identifierar dessutom denna försikt som en gemensam rot för såväl tänkande 

som åskådning i specifik mening. Heidegger skriver i Sein und Zeit:  

”Åskådning’ och ’tänkande’ är båda redan avledda element av förståendet.
234

 

Citatet skingrar förhoppningsvis eventuella tvivel kring isomorfin mellan Kant und das Problem 

der Metaphysik och paragraferna om förståelse och utläggning i Sein und Zeit. Även i det senare 

verket är den kastande/skissande rörelsen som hos Kant motsvaras av inbillningskraftens 

schematism, att förstå som den gemensamma roten till åskådning och tänkande som två 

separata fakulteter. I bägge texter utgör detta ursprungliga skissande en rörelse av 

åskådliggörande, och det är därmed kopplat till en viss typ av seende, som emellertid inte är 

åskådning i kantiansk bemärkelse.   

   Samtidigt som Heidegger alltså argumenterar för en gemensam rot för åskådning och 

tänkande, så gör han det i såväl Sein und Zeit som i läsningen av Kants schematism med en 

metaforik som gör gällande att det gemensamma ursprunget just skådar. Till skillnad från i Kant 

und das Problem der Metaphysik lämnas denna vokabulär inte otematiserad i Sein und Zeit: 

Uttrycket ”sikt“ måste emellertid skyddas från ett missförstånd. Det motsvarar den ljusning, som 
karakteriserar tillvarons ”där”. ’Seendet‘ har inte bara ingenting att göra med varseblivning med 
de kroppsliga ögonen, utan har heller inte med det rena uppfattandet av det förhandenvarande i 
sitt förehandenvarande att göra. För den existentiala betydelsen av ”seende” är det bara ett av 

                                                             
234 „‚Anschauung‘ und ‚Denken’ sind beide schon entfernte Derivate des Verstehens.” Heidegger, Sein und 
Zeit, s. 147.   
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seendets attribut som är viktigt: att det låter det varande som är åtkomligt för detta ådagaläggas 
oförställt som sig själv.

235
 

Passagen förtjänar långt mer uppmärksamhet än vad den kommer bli föremål för i detta 

sammanhang, särskilt som Heidegger själv strax efter medger att metaforiken kring seende för 

vidare en mycket gammal filosofisk tradition. I detta sammanhang är emellertid det viktiga att 

Heidegger, trots förebehåll om att ”seende” varken får förstås i sinnlig bemärkelse (se för övrigt 

uppsatsens andra kapitel), eller som en desintresserad teoretisk blick, likväl väljer att bevara en 

affinitet mellan den upplåtande förståelsen och synen. Heideggers fasthållande vid ett formellt 

begrepp om synen som låtandes något presenteras som sig själv, visar på i vilken hög grad som 

Sein und Zeit rör sig inom ramarna för en fenomenologisk diskurs. 

   Samtidigt skulle man kunna invända att de reservationer som Heidegger gör förflyttar 

diskussionen från det sammanhang som den placerats i här. Har det seende som hör till den 

upplåtande förståelsen i Sein und Zeit överhuvudtaget något att göra med den fenomenologiska 

förståelsen av ett utvidgat åskådningsbegrepp som även inbegriper förståndsakter?    

    I viss mening. När Sein und Zeit frågar efter varats mening gör verket det genom att 

kontrastera frågan mot frågan efter varats begreppsliga mening.  Frågan efter varats mening är 

frågan efter den förbegreppsliga mening som möjliggör den begreppsliga meningen,236 och den 

”varaförståelse” som tillkommer tillvaron är en aspekt av den upplåtande och i viss mening 

”seende” förståelse som meningsparagraferna tematiserar. 

   Heidegger uppfattade själv läran om kategorial åskådning som en förutsättning för 

varafrågan.237 Genom att Husserl analyserar kopulats givenhet som en förutsättning för dess 

begreppslighet, befrias varat från sin traditionella förankring i omdömes- och begreppsteori.238 

Husserl rycker så att säga varaförståelsen ur förståndets grepp. Då den fenomenologiska läran 

om kategorial åskådning faktiskt ligger till grund för Sein und Zeits fråga efter varats mening, är 

det heller inte så konstigt att varaförståelse i slutändan förstås som en typ av seende. Ett seende 

som ligger till grund för såväl sinnlig åskådning som begreppslig tematisering.239 

                                                             
235 „Der Ausdruck ’Sicht’ muß freilich vor einem Mißverständnis bewahrt bleiben. Er entspricht die 
Gelichtetheit, als welche der Erschlossenheit des Da charakterisierten. Das ‚Sehen‘ meint nicht nur nicht 
das Wahrnehmen mit den leiblichen Augen, sondern auch nicht das pure unsinnliche Vernehmen eines 
Vorhandenen in seiner Vorhandenheit. Für die existenziale Bedeutung von Sicht ist nur die 
Eigentümlichkeit des Sehens in Anspruch genommen, daß es das ihm zugänglich Seiende an ihm selbst 
unverdeckt begegnen läßt.“ Heidegger, Sein und Zeit, s. 147.    
236 Heidegger, Sein und Zeit, s. 2-9. 
237 Heidegger, Seminarie, (Gesamtausgabe 15, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1985, utgiven av 
Curd Ochwadt), s. 115-116. 
238 Heidegger, Seminarie, s. 116. 
239 I sina föreläsningar om kategorial åskådning från mitten av tjugotalet påpekar Heidegger att Logiska 
undersökningar rör sig med ett åskådningsbegrepp som i viss mån är sinnligt, i bemärkelsen ”se med de 
kroppsliga ögonen”. Han menar emellertid att Husserls efterkommande skrifter tydliggör att den 
kategoriala åskådningens ursprung i enkel åskådning inte bör förstås på detta sätt. Se Heidegger, 
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    Frågan är om det går att komma så mycket längre ifråga om synens privilegium i detta 

sammanhang. Den fråga som inledde kapitlet, hur man ska förstå spänningen mellan Heideggers 

emfas vid tänkandets tjänsteställning i förhållande till åskådningen, respektive en åskådningens 

och tänkandets gemensamma rot, är åtminstone delvis besvarad. Det transcendentala schemat 

besitter en viss närhet till åskådningen då betydelsen av att ”se” generaliseras till alla typer av 

presentation som låter något framträda som sig själv. Detta även när det ”sedda” 

överhuvudtaget inte kan ses, som i fallet med t.ex. kausalrelationer. Även dessa ”ses” i utvidgad 

mening, och i denna mening är även schema-bilden en typ av bild: den låter kausalrelationen 

presentera sig som sig själv, trots att den inte kan åskådas med sinnena. Schema-bilden måste 

här även förstås som föregående sin regel: schemat är inte, i alla fall ur fenomenologisk 

synvinkel, som Weatherstone skriver, ”an intuitive presentation of a rule”, om man med detta 

förstår regeln som primär i förhållande till sitt schema. Tvärtom är schema-bilden det primära, 

på samma sätt som att utläggningens begreppsliga mening har sitt ursprung i förståelsen. 

Bildens mening föregår begreppets, schema-bildens mening föregår förståndets intervention. 

   Med detta är förhoppningsvis det ”märkliga” i Heideggers läsning i fråga om bilder och 

schemabilder något sånär klarlagt. Analysen har visat att den är djupt förankrad i 

fenomenologisk problematik kring åskådningens primat framför tänkandet.  

   Sein und Zeits analys av meningsbegreppet gör det möjligt att avvisa en annan av 

Weatherstones teser, som nämndes i uppsatsens andra kapitel: att Heideggers återförande av 

förstånd och tänkande på en gemensam rot beror på att han separerar förstånd och sinnlighet 

allt för mycket, och behöver den gemensamma roten för att kunna sammanföra dem igen.240 

Fakulteternas gemensamma rot har som vi sett ingenting att göra med lokala svårigheter att 

göra Kants text kongruent. Idén är istället kopplad till Sein und Zeits ledmotiv: filosofins tendens 

att förstå tänkande som en självständig förmåga, möjlig att tematisera utan dess förhållande till 

åskådning och värld. Mot denna tendens ställer Heidegger en Kant som visar på tänkandets 

djupa förankring i åskådningen.  

   Syftet med detta kapitel har emellertid inte primärt varit polemiskt.  Istället hoppas jag ha 

visat på vilket sätt som frågan om hur åskådning och tänkande hör samman utgör en slags 

korsväg mellan Kant, Husserl och Heideggers tänkande, som inte behöver tolkas i termer av vare 

sig brott eller absolut kontinuitet. Att idén om en gemensam rot för fakulteterna står att finna 

hos Husserl, hindrar inte att den hos Heidegger blir central för att utveckla frågan efter varats 

mening, eller att den inte redan finns föregripen av Kant. 

                                                                                                                                                                                              
Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs (Gesamtausagbe 20, Vittorio Klostermann, Frankfurt Am Main 
1979), s. 96.  
240 Weatherstone, Heidegger’s Interpretation of Kant, s. 65-66.  
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SLUTORD 

Uppsatsen har närmat sig Heideggers läsningar av Kant som del av en fenomenologisk tradition 

vars teoretiska grund artikuleras och utvecklas i konfrontationen med transcendentalfilosofins 

fader. Den har frågat efter de teoretiska motiv som ligger till grund för Heideggers läsning, 

särskilt ifråga om hans anspråk på att ha hittat en gemensam rot för åskådning och tänkande i 

inbillningskraften. Motivens fenomenologiska förankring har undersökts.   

Ifråga om sinnlighetens grund i inbillningskraften, gav Heideggers tolkning en modell vid 

handen som innebar att subjektet konstituerar sin egen receptivitet. Det empiriska afficierandet 

av sinnelaget förstås som grundat i föregående spontanitet, i form av inbillningskraftens 

konstitution av tiden som ren form för åskådning. En analys som uppsatsen förstod som ett 

försök att undvika den naturalistiska tendens som ofta tillskrivs Kants analys av sinnlighet, men 

som heller inte är en främmande problematik för det fenomenologiska projektet. Heideggers 

läsning förstods också som ett ställningstagande i den fenomenologiska diskussionen kring 

förhållandet mellan förnimmelser och deras tidsliga form. Något absolut jag-främmande, 

osyntetiserat ”material” till varseblivningar, står enligt Heideggers analys inte att finna. I 

slutändan innebär detta en idealistisk tolkning av fenomenologin som sådan. 

   Vad gäller förståndets grundande i inbillningskraften, är Heideggers strategi att försöka 

visa på de rena förståndsbegreppens ursprung i inbillningskraftens syntes. En syntes som enligt 

Kants analys är helt homogen med åskådningen, och som Heidegger menar utgör förståndets 

grund. Enhetsfunktionerna för omdömen, i vilka Kants undersökning av förståndet tar sin 

början, är sekundära i Heideggers läsning. Uppsatsens analys betonade sambandet mellan denna 

förståelse och den fenomenologiska analysen av förhållandet mellan åskådning och tänkande. 

Det som Heidegger kallar förståndets ”tjänsteställning” i förhållande till åskådningen, är en 

hörnsten i såväl Logiska undersökningar som i Hussels sena produktion. Förståndets funktion 

som en signifierande, omdömesfällande förmåga förstås i Husserls sjätte undersökning som 

avledd från dess funktion av att tillhandahålla kategoriala bestämningar i åskådningen. 

Heideggers kritik av ett rationalistiskt drag i Kants förståelse av förståndet som en från 

åskådningen självständig förmåga, är i denna mening djupt rotad i fenomenologin.  

   I uppsatsens avslutande kapitel analyserades Heideggers förståelse av avsnittet om de 

rena förståndsbegreppens schematism. Frågeställningen var varför inbillningskraftens schema, 

som Heidegger menar föregår såväl åskådning som tänkande, likväl förstås som en typ av 

seende. Frågan besvarades utifrån Sein und Zeits analys av begreppet mening. En analys som 

uppsatsen menade måste förstås som en typ av tvillingtext till utläggningen av Schematismen i 

Kant und das Problem der Metaphysik. I Sein und Zeit jämställs den utkastande eller skissande 



Slutord 

83 
 

förståelsen, som även denna sägs utgöra en typ av rot för åskådning och tänkande, med en typ av 

seende. Ett seende som Heidegger menar är att förstå som den upplåtande förståelsens förmåga 

att låta något framträda som sig självt. I en analys där åskådningsbegreppet har förlorat så gott 

som all vardaglig innebörd av sinnlighet och skådande med ögonen, behåller det likväl ett visst 

företräde framför förstånd och tänkande. Om förståndets tjänsteställning gentemot en 

direktpresenterande åskådning är en av fenomenologins kärndoktriner, så är Heideggers 

identifikation av den gemensamma roten för åskådning och tänkande inte en avvikelse från 

detta. Synen förblir, om än i en nästan helt metaforiserad mening, primär i Heideggers analys av 

Kant.  

   En viss polemik gentemot andra tolkningar av Heideggers Kantläsningar har åtföljt dessa 

analyser. Jag har försökt visa att det fenomenologiska motivet ibland har undervärderats av 

kommentatorer, och att det perspektiv som anlagts i uppsatsen därmed har haft något att tillföra 

förståelsen av dessa texter. Dahlstrom avfärdar lättvindigt Heideggers sammanförande av Kants 

och fenomenologins åskådningsbegrepp, medan denna uppsats har argumenterat för detta 

sammanförande som kärnan i hela läsningen. Förståndsbegreppens ursprung i åskådningen är 

en i hög grad analog analys med Logiska undersökningars förståelse av förståndets och 

åskådningens interaktion.  En annan kommentator, Weatherstone, ser idén om en gemensam rot 

för åskådning och tänkande som uttryck för ett tillkortakommande hos Heideggers 

Kantförståelse. Denna uppsats har emellertid avvisat att Heideggers analys förstås rätt om den 

enbart sätts i relation till Kants text. Den gemensamma roten har i detta sammanhang istället 

förståtts som Heideggers ambition att rycka loss åskådningen från dess eventuellt naturalistiska 

sammanhang, och ändå bevara det förståndets beroendeförhållande till åskådningen som är så 

centralt för fenomenologin. Åskådningens receptivitet måste i en fenomenologisk analys förstås 

som grundad i en aktiv tillvändning, för att undvika det kausalsammanhang som Kants 

resonemang annars verkar implicera. Förståndet får inte förstås som en självständig förmåga, 

utan som i beroendeställning till en direktpresenterande ”syn”. Härav de bägge förmågornas 

gemensamma rot i en spontan förmåga som aldrig helt förlorar affinitet med sikt och seende. 

Uppsatsen har härvidlag pekat på en parallell till fenomenologins intentionalitetsteori, som ju 

även den fungerar som ett djupare fundament som håller samman åskådning och tänkande. 

   Sammantaget har uppsatsen alltså argumenterat för en nära relation mellan Heideggers 

läsningar och Husserls filosofi. En närhet som emellertid inte hindrar att uppsatsen på flera sätt 

har kunnat visa på vilket sätt konfrontationen med Kant utvecklar fenomenologin i Heideggers 

egen riktning. Detta har vi t.ex. sett vara fallet med den ontologiska frågeställning som Heidegger 

tillskriver såväl Kant som fenomenologin, som diskuterades i uppsatsens första kapitel. 

   Ambitionen har också varit att, genom analysen av Heideggers Kantläsningar, säga något 

mer generellt om vad antagandet av en fenomenologisk position innebär. Uppsatsen har försökt 
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visa hur flera av fenomenologins kärnfrågor, som en icke-naturalistisk tematisering av 

åskådning, och kritiken av rationalismens tro på ett självständigt förstånd, kan artikuleras med 

utgångspunkt i en radikalisering av Kritik av det rena förnuftets fakultetslära. I denna mening 

tycks idén om en gemensam rot för åskådning och tänkande oskiljbar från fenomenologin som 

sådan.    

   Avslutningsvis skulle jag vilja föreslå att frågan om interaktionen mellan sinnlighet och 

förstånd skulle kunna bli föremål för en betydligt längre studie än den föreliggande. För Kant är 

överskridandet av den gräns som åskådningen utgör för tänkandet, då förståndets begrepp inte 

längre brukas i åskådningens tjänst, upphovet till den transcendentala illusion som är inherent i 

det mänskliga förnuftsbruket som sådant. Metafysiken, som det illusoriska överskridandet av 

den finita kunskapens gräns, är i Kants filosofi en produkt av ett ofrånkomligt missförstånd 

kring hur åskådning och förstånd hör samman. Inom fenomenologin å andra sidan, utgör frågan 

om åskådningens och tänkandets sammanhörande, som uppsatsen varit inne på, en terapi mot 

den moderna naturvetenskapens tro på sin egen begreppslighets självtillräcklighet. 

Transcendentalfilosofin återfinns alltså mellan de båda polerna teoretisk naturvetenskap och 

spekulativ metafysik, och doktrinen om en intim sammanvävnad fakulteterna emellan är både 

för Kant och för det fenomenologiska projektet det som gör det möjligt för filosofin att 

identifiera sin egen position gentemot dessa excesser.  En studie som inte bara tog Heideggers 

Kantläsningar utan också Den transcendentala dialektiken och Husserls sena produktion i 

närmare beaktande, skulle med andra ord ha mycket att säga om hur interaktionen mellan 

förstånd och sinnlighet förbinder fenomenologin med den kritiska filosofin. För bägge dessa 

traditioner är frågan om fakulteternas sammanvävnad intimt kopplad till filosofins möjlighet 

som en egen disciplin, skild från såväl naturvetenskap som spekulativ andeskådning. Med denna 

avslutande reflektion har uppsatsen nått sitt slut.  
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