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ABSTRACT

What is forgetfulness? How does it show? Is it a part of memory or can it be considered on its own?  

In the philosophical discourse forgetfulness is limited and the phenomenon is mostly portrayed as a 

pathological or obscure counterpart of memory. This portraying of forgetfulness can be seen as 

traditional way of describing it, but there is some philosophers who has spoken of forgetfulness in 

more fruitful ways. These ways are not to be interpreted as aspirations to decouple forgetfulness 

from memory, rather they are to be seen as attempts to interpret this relation on another basis. This 

basis has also led this essay towards an interpretation of forgetfulness' relation to truth. The aim of 

this essay is thereby to examine forgetfulness as phenomenon and its relation to truth. To approach 

these subject-matters I've taken Paul Ricœur's Memory, History, Forgetting and Martin Heidegger's 

Being and Time to my help. 

In Memory, History, Forgetting Ricœur tries to portray forgetfulness as an essential part of 

human life that's not a deficiency, but nor is it intended to be seen as an incentive to forget. We are 

rather encouraged to remember, thereof his watchword “the obligation to remember” which is also 

linked to “the truth status of memory”.

Heidegger too considers forgetfulness in Being and Time as an essential part of the human 

life, or as he writes, of everydayness. Remarkably, Heidegger's translations of the greek words lēthē

and its privation alētheia are translatable by him as the words for forgetfulness (concealment) and 

truth (unconcealment). This opens up a view on forgetfulness and truth as radically different from 

Ricœur's and thereof the traditional. The disparity between the two philosophers allows this relation 

to point beyond the two of them as a possibility and a necessity to make room for forgetfulness as a 

multifaceted phenomenon in the philosophical discourse.    

Keywords: Forgetfulness, concealment, lēthē, truth, attestation, unconcealment, alētheia, memory,  

Ricœur, Heidegger

2



Innehållsförteckning

1. Inledning..........................................................................................................................................4

1.1 Introduktion...........................................................................................................................4

1.2 Syfte och frågeställning........................................................................................................ 6

1.3 Avgränsningar....................................................................................................................... 7

1.4 Litteratur och forskningsläge................................................................................................ 8

1.5 Disposition............................................................................................................................ 9

2. Psykoanalys och negation – glömska som latens ...................................................................... 10

3. Kontraster utan upplösning ........................................................................................................11

3.1 Tre förflutna tidsfenomen – historia, glömska och minne.................................................. 12

3.2 Minnets sanningsstatus ...................................................................................................... 15

3.3 Sammanfattning ................................................................................................................. 19

4. Förborgadhet och oförborgadhet................................................................................................20

4.1 Glömska: ”positivt” ekstatiskt modus ................................................................................22

4.2 Sanning såsom alētheia.......................................................................................................24

4.3 Sammanfattning ................................................................................................................. 28

5. Sammanfattande reflektion......................................................................................................... 29

6. Källor............................................................................................................................................. 33

3



1. Inledning

1.1 Introduktion

Hur framträder glömska? Vad är glömska? Varför glömmer människan? Glömska har allt sedan 

antiken varit en del av en 'minnesfilosofi', vars syfte växlat men som oftast diskuterats för att belysa 

minnesförmågan som den 'goda' sidan av vår kognition.1 Augustinus gav glömskan en tydligare 

inramning när han i Bekännelser ställs undrande inför detta fenomen. Hans stora förundran var hur 

människan kan minnas glömska när hon inte kan minnas vad hon glömt. I den kända passagen 

formulerade Augustinus den paradox som till synes verkar uppstå då minne och glömska 

konfronteras med varandra.

När jag minns minnet står minnet själv inför sig, men när jag minns glömskan står både minnet och 
glömskan där. Minnet är det jag minns med, och glömskan är det jag minns. Men att glömma är ju helt 
enkelt att berövas minnet. Hur kan då glömskan finnas hos mig så att jag minns den, när jag när den är 
hos mig kan minnas? Men om vi bevarar det vi minns i vårt minne skulle vi inte, när vi hör ordet 
'glömska', på något sätt kunna känna igen dess betydelse, om vi inte mindes glömskan. Alltså bevarar vi 
glömskan i minnet.2 

Hur kan vetskapen om att något som glömts kommas ihåg, då det som glömts inte kan kommas 

ihåg? Förundran och viljan att förstå glömskans väsen passerar efter Augustinus genom stora namn 

som Nietzsche, Husserl, Bergson och Heidegger. Det är dock först hos Ricœur som ett mer 

omfattande försök till att analysera fenomenet görs. I denna uppsats kommer jag att fokusera på 

detta försök, men för att ge fenomenet en nyanserad bredd kommer jag att kontrastera Ricœurs 

förståelse av glömska mot Heideggers tidiga försök att förstå fenomenet. 

Min avsikt i denna uppsats är inte att omkullkasta ett minnesparadigm som hyllar minnet  

snarare är detta ett försöka att närma mig detta fenomen från fler håll än just ett traditionellt. Det 

traditionella sättet behandlar glömska som privation av minnet, vilken den också kan göra. Men går 

det att behandla glömska på ett annat sätt – än som icke-minne? Kanske finns en förklaring att finna 

i vårt förhållande till vår kanon som låter oss vandra genom vissa specifika texter där glömska 

betraktas med en viss skepsis eller oro, där även minnets otillförlitlighet ofta faller in. Hur ska 

människan kunna lita på sin kognition? Är inte minnen ett sätt att kunna förlita sig på att vi faktiskt 

existerar annat än i ett evigt pågående nu? Utgör inte hågkomster sanningsenliga poler i det 

förflutna? Skulle detta innebära att glömska är ett fördöljande av sanning? 

Sättet att betrakta glömskefenomenet på är inte ensidigt, vi kan tala om tappat minne, 

undanträngt minne och total glömska utöver en 'vardaglig' glömska. Avgränsningar av denna typ är 

1 Mitt främsta användningsområde för begreppet kognition är som samlingsnamn för glömska och minne. 
2 Augustinus, Bekännelser, Artos & Norma bokförlag: Skellefteå (2010) bok X, XVI, nr. 24, s. 247
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inte oproblematiska, de olika kategorierna av fenomenet är inte alltid så avgränsade i upplevelsen 

av det, men för att kunna ge en språklig inramning av fenomenet ser jag det brukligt att ge 

kategorierna en förklaring. Total glömska är förmodligen den form som framträder som mest 

avlägsen och skrämmande, i och med dess totalitet. Med den avser jag just en total förlust av all 

orientering bakåt i tiden. Exempel på denna typ av glömska är bland annat demenssjukdomar, men 

även förlusten av hågkomster som helt enkelt inte går att återfinna men även i en bergsonsk mening 

förlusten av kontroll över kroppsliga funktioner. Tappat minne å andra sidan låter jag betecknas av 

en tillfällig minnesförlust då man är medveten om att det där finns ett minne av något men att 

tillgången till detta är blockerad. Exempel är förlusten av namn på en bekant person eller namnet på 

en plats. Det undanträngda minnet bygger på att ett minne ersatts med ett annat. Denna form av 

undanträngning är den som psykoanalysen främst befattar sig med och som inom psykoanalys anses 

möjliga att överkomma genom negation av det som undanträngts. Psykoanalysen menar även att 

alla minnen är möjliga att återhämta från glömskans regioner.

Den form av glömska jag pekade ut som vanligast förekommande kännetecknas av den 

pågående processen där de flesta hågkomster inte närvarar i vårt minne, istället kan vi tala om 

minnen som dras fram inför oss när de påkallas, de andra hågkomsterna kan i denna akt betraktas 

som undandragna från vår kognition. Denna form av glömska är mycket nära den psykoanalytiska, 

men skillnaden ligger i att den vardagliga formen inte undantränger hågkomsterna utan snarare kan 

sägas vara inför oss när vi minns dem. Det är utifrån dessa två poler denna uppsats kommer pendla 

mellan. Företrädare för dessa två poler låter jag Paul Ricœur och Martin Heidegger vara, där 

Ricœur lutar sig mot psykoanalysen och Heidegger mot fenomenologin.  

Ricœur har låtit utforskningen av glömska göras i sitt sista stora verk Minne, historia, 

glömska (MHG). I samma verk görs även ett omfattande arbete över minnets fenomenologi, vilken 

genom den sanningsstatus Ricœur förlänar den med kan tolkas som stående i kontrast mot glömska. 

Glömska ges en mångtydig definition i verket, men Ricœur låter oss veta att definiering av detta 

fenomen står något över hans förmåga att fatta.3 Trots detta erkännande menar han att minne alltid 

föregår glömska i och med att minne är ett skeende, tillskillnad från glömska, och att 

minnesförmågan hjälper att avgöra om vi har glömt. I MHG är Ricœur något opak gällande hur han 

tolkar sanningsbegreppet vilket lett till att jag har tillgripit tidigare verk för att finna och rama in 

denna definition. Genom att undersöka denna relation kommer jag försöka visa på de problem som 

finns med att lyfta fram glömska som ständigt beroende av minne. 

Med hjälp av Heideggers Vara och tid (VT) kommer jag plocka upp aspekten av glömska 

3 Paul Ricœur, Minne, historia, glömska, Bokförlaget Daidalos: Göteborg (2005), s.609
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som föregående minne, och med verket göra det möjligt att närma mig glömskans fenomen från det 

hållet där det är möjligt att tala om fenomenet utan att ständigt vända mig till minnet för hjälp. 

Heidegger menar på den här punkten att glömska möjliggör minnet och inte tvärtom. Därmed har de 

två filosoferna kunnat positionerats som spegelbilder till varandra. Genom att lyfta fram Heideggers 

sanningsförståelse såsom alētheia, eller oförborgadhet, kan glömskefenomenet öppnas upp för att 

betraktas såsom en 'positiv' möjlighet. 

1.2 Syfte och frågeställning

Den traditionella synen på glömska kan begreppsligt uttryckas som icke-minne. Språket skvallrar 

dock om att detta kan uppfattas annorlunda då vi både kan uttrycka glömska som 'jag minns inte' 

men också 'jag har glömt'. Att säga att man har glömt är att implicit affirmera denna sida av 

kognitionen, att infoga ett 'inte' i satsen negerar handlingen i ett språkligt hänseende. Oavsett hur 

denna relation ser ut idealt eller i framträdandet så ställs detta affirmerande och negerande inför min 

undran. Varför tillåter språket oss att vi kan uttrycka ett till synes enskilt fenomen på två skilda sätt?

Förutom att närma mig hur glömska framträder och uttrycks i MHG och VT är uppsatsens 

syfte att visa på relationen mellan glömska och sanning. Valet av sanning framför minne grundar sig 

på Ricœurs uttalande ”minnets sanningsstatus,” vilket visade sig leda vidare till en liknande fruktbar 

läsning av glömska och sanning i VT. Då både Ricœur och Heidegger verkar inom fenomenologin, 

men har skilda förståelser för glömska och sanning, har det varit nödvändigt att utröna detta. Freuds 

psykoanalys har även fått uppta en del av arbetet, då Ricœurs tolkning av glömska går via den. Den 

struktur som följer av detta är därmed tredelad; i den första delen redogör jag för Freuds idé om 

negation, den andra delen rör Ricœurs analys av glömska samt hans anspråk på minnet som 

sanningsbärare, den tredje delen möter upp Heideggers tolkning av glömska, samt sanning såsom 

alētheia i VT. Förhoppningen är att detta ska leda vidare till en öppning av glömska som 'positiv' 

möjlighet. 

 Ur detta följer ett antal frågor som kan betraktas tillsammans och därmed utgör en helhet. 

Hur ger sig glömska till känna om den inte betraktas som privation av minne? Vad utgör grunden 

till att minnet ska kunna betraktas som sanningsbärare åt vårt förflutna? Hur ser relationen mellan 

glömska och sanning ut? 
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1.3 Avgränsningar

Då mitt syfte är riktat mot relationen mellan glömska och sanning, och framförallt glömska i dess 

framträdandes hur innebär det för att vissa begrepp kommer lämnas därhän hos såväl Ricœur som 

hos Heidegger medan andra kommer att förklaras tydligare beroende på relevansen hos begreppen.4 

Bland de i inledningen nämnda sätten att betrakta glömska kommer jag inte närma mig den 

totala glömskan. Detta eftersom att total glömska, i det att den just är total, har en nästan 

övermänsklig motpol, det absoluta minnet. När denna motpol inte är närvarande finns det inte något 

sätt att synliggöra glömska, det är som med frågan Augustinus ställer sig: ”Hur kan då glömskan 

finnas hos mig så att jag minns den, när jag när den är hos mig kan minnas?” För att glömska såväl 

som minne ska kunna framträda måste de vara synliga i kontrast. 

Trots att både Ricœur och Heideggers arbeten behandlar historia, såväl historiografi som 

historicitet, har jag valt att utesluta denna aspekt. Viktigt att påpeka är att Ricœur inte enbart ser 

historia som historiografi, men att han i MHG behandlar historia främst utifrån denna premiss. 

Detta har varit möjligt att göra i och med att han betraktar minne som ”inre” tid och historia som 

”yttre” och ”kollektiv” tid. Beskrivningen av Ricœurs historieförståelse är mer komplex än vad som 

nu beskrivits och han förstår historia inte enbart som ”yttre” och ”kollektiv” tid, han delar vissa 

ståndpunkter med Heideggers historicitetsförståelse. Heidegger å andra sidan vänder sig i VT mot 

en sådan förståelse av historia och menar att tidslighet såväl som historicitet är skeenden som inte 

bör betraktas utifrån tid som uppdelad i punkter utan snarare en sträckning mellan begynnelse och 

slut. Gemensamt för de två sätten att betrakta historia på är den grund som de båda tillåts vila på 

och som i dess grundande är föregående och förutsättande för historia. För Ricœur är det som 

nämndes minnet som utgör denna grund medan det för Heidegger är tidsligheten som utgör 

historicitetens grund. Innebörden av detta är att förståelsen av historiebegreppet har abstraherats till 

att kunna betraktas som en förlängning av minne/tidslighet, och därav kommer historia som sådant 

uteslutas för det mesta. Detta kan vara problematiskt i och med att dessa delar är centrala för både 

Ricœur och Heidegger samt att denna förlängning av minne och tidslighet som historia är svåra att 

frikoppla från varandra. Likväl lämnas detta som en möjlig öppning och vidareutveckling av 

spänningen mellan glömska och sanning.

4 Här vill jag inflika den förståelse varje skriftställare bör ha i åtanke vid ett försök till definition; att sätta språket på 
pränt är ett makttagande över språket som förvränger och förvandlar varje upplevelse som kopplas till det 
definierade. Det innebär i alla hänseenden att vissa aspekter kommer att falla bort och andra framhävas. Dock 
försöker jag eftersträva en klarhet och tydlighet i mitt språkbruk och kommer att försöka tydliggöra mig där jag 
anser det nödvändigt. 
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1.4 Litteratur och forskningsläge

Inom den filosofiska disciplinen är glömska ett tämligen outforskat område. Främst på grund av att 

den oftast hamnar i skuggan av minne, men möjligen även på grund av dess svårgreppbarhet. Det 

betyder dock inte att den inte dykt upp i filosofiska verk innan Heidegger och Ricœur. Nietzsche 

nämner glömska i ”Om historiens nytta och skada för livet,” Husserl i flera av sina föreläsningar 

och Bergson i Materia och minne. Om relationen mellan glömska och sanning, om än i liten skala, 

finns Gert-Jan van der Heidens The Truth (and Untruth) of Language, vilken framförallt behandlar 

denna relation hos Heidegger i verk efter VT. 

I avsnittet om Ricœur har jag valt att använda mig av hans verk MHG. Ur denna har jag 

gjort ett urval där mitt primära fokus legat på det tredje kapitlets tredje del, den om glömska. Jag har  

även förhållit mig till den första delen som handlar om minne. Anledningen är för att Ricœur ser en 

stark koppling mellan minne och glömska vilka hos honom inte kan upplösas. Delarna om minne 

har även en bärande funktion i diskussionen kring minnets sanningsstatus. Då Ricœurs definition av 

sanning låter sig sväva i MHG har jag vänt mig till hans tidigare verk Onself as Another (OA), där 

begreppet ges en tydligare definiering.

I delen om Heidegger och glömska har jag primärt använt mig av VT där spridda 

anmärkningar om glömska gjorts. Den mest betydande paragrafen för glömska har varit §68. 

Paragrafen  beskriver i första hand en vardaglig tidslighet, inom vilken glömska innefattas. §44 i 

VT, där Heidegger utreder sanningsbegreppet, blev det självklara valet för delen om sanning. Då en 

koppling görs av Heidegger mellan de grekiska begreppen alētheia (sanning/oförborgadhet) och 

lēthē (glömd/gömd/förborgadhet) har det varit möjligt att följa samma struktur i denna del som i 

delen om Ricœur. 

 Forskning kring Ricœurs MHG är sparsam, detta gäller boken i dess helhet, men framförallt 

är glömska det minst utforskade området. På forskningsfältet har jag dock funnit och blivit hjälpt av 

artikeln ”Towards a Phenomenology of Memory and Forgetting” av Alexandre Dessingué, samt 

artikeln ”Truth and Hermeneutics – From Alētheia to Attestation,” skriven av Sebastian Purcell, 

som hjälpt att förstå Ricœurs sanningsbegrepp. Samma artikel har även varit behjälplig för att förstå 

skillnaden mellan Ricœur och Heideggers förståelse av sanning. För att få en mer övergripande 

förståelse av Ricœurs arbeten har Richard Kearneys On Paul Ricoeur – The Owl of Minerva, varit 

till stor hjälp där både hans egna analyser varit behjälpliga och de intervjuer han gjort med Ricœur.

För att närma mig Heidegger och hans förståelse av glömska och sanning har jag funnit, 

Mark A. Wrathalls Heidegger and Unconcealment, Jean-François Courtines ”The Preliminary 
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Conception of Phenomenology and of the Problematic of Truth in Being and Time,” Daniel O. 

Dahlstroms ”Truth as Alētheia and the Clearing of Beyng” samt Mark B. Okrents ”The Truth of 

Being,” hjälpsamma. 

1.5 Disposition

I Augustinus paradox som nämndes ovan möttes vi av glömska när dess hur ställs inför människan. 

Detta hur kommer att figurera som grund för delarna i denna uppsats om glömska. Analysen är 

fokuserad kring de två huvudsakliga delarna om Ricœur och Heidegger, och föregås av en kortare 

del om Freud och negation. 

Att jag inte valt att lägga upp uppstansen kronologiskt beror på att jag främst vill börja med 

att visa på en mer traditionell syn på glömska, vilken finns att finna hos Ricœur. Eftersom att 

Ricœur uttryckligen belyser glömskans fenomen och laborerar med det ger han sina läsare en större 

bredd till fenomenet har jag betraktat det som en god position att börja från. Heideggers förståelse 

av fenomenet har jag sedan använt mig av för att väga upp mot den mer traditionella, dels för att ge 

en mer nyanserad förståelse av fenomenet, men också för att ge en viss elasticitet till arbetet, samt 

för att kunna visa på vissa invändningar som kan riktas mot den traditionella synen på glömska. 

Vidare kommer jag genom hela arbetet blanda redovisning med reflektion. Försöket är inte 

enbart att visa på hur Ricœur och Heidegger har behandlat glömska utan att låta dem ställas mot 

varandra i ett hoppfullt försök till att finna nya vägar. Utöver det kommer deras respektive 

förståelser för sanning att redogöras för samtidigt som dess relation till glömska kommer att 

diskuteras. Upplägget är avsett att spegla vardera filosofs tankar kring dessa fenomen och den 

inbördes relationen mellan fenomenen. I det sista kapitlet försöker jag sammanfatta de analyserade 

delarna samt tillåta mina egna tankar och idéer komma till ljuset. Delen innehåller även jämförande 

mellan Ricœur och Heidegger. 
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2. Psykoanalys och negation – glömska som latens 
1925 skrev Freud ”Negation” en text som ingår i de skrifter vilka behandlar Jaget, Detet och 

Överjaget. Anknytningen som görs här till ”Negation” beror främst på Ricœurs användning av 

Freud i sina arbeten. I detta sammanhang hamnar fokus på Freuds utvecklande av negationen och 

dess undanträngande av hågkomster. Det undanträngda minnet blir tillsammans med den 

freudianska negationen ett fördöljande av symboler, vilket Ricœur menade att Freud inte kunde 

eller ville erkänna.5 Detta döljande av symbolen har en stor betydelse för relationen mellan glömska 

och minne hos Ricœur. Innan denna betydelse kan undersökas måste Freuds idéer om negation 

presenteras, samt att Ricœurs uppbyggnad av glömska och minne måste tydliggöras.

Hur beskriver då Freud den psykologiska processen att negera en undanträngd hågkomst? 

Han beskriver denna som att ”the content of a repressed image or idea can make its way into 

consciousness, on condition that it is negated. Negation is a way of taking cognizance of what is 

repressed […] We can see how in this the intellectual function is separated from the affective 

process.”6 Genom att det undanträngda negeras, med hjälp av en psykoanalytiker, tillåts det 

undanträngda minnet bana sin väg in i medvetandet. Istället för att intellektet ständigt skjuter ifrån 

sig det undanträngda handlar det om att intellektet accepterar det som undanträngts. Freud gör i 

detta en uppdelning och kategorisering mellan undanträngt och negerat, vilka paras ihop med en 

affektiv process och en intellektuell funktion. Det som är undanträngt, det vill säga det som är 

glömt, är affektivt, det är en process som inte är styrbar då den är konstituerad genom intryck. Den 

intellektuella funktionen är som motsats styrbar och det är den som negerar det affektiva. Det 

innebär att det som är konstituerat genom affektion kan övervinnas genom en medveten process hos 

intellektet. 

Freud beskriver, i ”Negation,” glömska som undanträngandet av vissa obehagliga minnen 

som intellektet inte vill erkänna. Glömska blir på detta sätt affektivt och kan därmed övervinnas av 

intellektet genom negation. Det nämns inte i allt detta något om att det som intellektet negerar – 

glömskan –  tros dölja något och att det därmed implicerar en föreställning om att det skulle finnas 

en inre eller dold sfär möjlig att tränga fram till. Hela denna process fångar karaktären av glömska 

som latens vilket är ett dominerande drag hos Ricœurs glömskefenomenologi. Avsikten är i första 

hand inte att belysa ett företräde för Ricœurs psykoanalytiska influenser. Viktigt är att denna 

influens leder honom till en utveckling av hermeneutiken som en misstänksamhetens hermeneutik.  

5 Se Richard J. Bernstein, ”Ricœur's Freud” ur Études Ricœuriennes/Ricœur Studies, vol.4, no.1 (2013), s.132 för mer 
om Ricœurs tankar kring detta. 

6 Sigmund Freud, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud vol. XIX (1923-
1925) The Ego and the Id and Other Works, The Hogarth Press: London (1961), s.235f
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Tanken bakom denna utgår från att psykoanalysen utgör en utmaning av fenomenologins fundament 

på grund av att det visar sig att medvetandet inte är mer upplyst och klart än vad det undermedvetna 

är dunkelt.7 Man kan fråga sig varför detta överhuvudtaget kan vara en utmaning när fenomenologin 

inte sysselsätter sig med det undermedvetna. Poängen från Ricœurs sida är troligen att just för att 

fenomenologin inte sysselsätter sig med den undermedvetna aspekten av människans kognition så 

figurerar psykoanalysen som ett hot på grund av dess framlyftande av medvetet och undermedvetet. 

Implicit blir då glömska ett sådant hot mot fenomenologin, i och med att den befinner sig i det 

undermedvetnas närhet. 

3. Kontraster utan upplösning
Ricœurs arbeten spänner över en mängd områden, det är dock först i det sena verket MHG som hans 

arbete når glömskans anhalt. Andra områden han har blivit uppmärksammad inom är bland annat 

teologi, i och med hans arbeten om hermeneutik, för hans arbeten om narrativitet, däribland om 

historia och identitet och om meningsskapande genom symboler, text och översättning. Forskare 

inom området menar att hans tänkande inte sträcker sig efter att utgöra en enhet, att det snarare 

utgörs av motsatser, par och kontraster samtidigt som de inte syntetiseras till nya enheter.8  Själv sa 

han i en intervju med Richard Kearney att ”[a] common or identical history cannot be reached – and 

should not be attempted – because it is a part of life that there are conflicts.”9 Historia eller inte, 

detta avspeglar hans tanke om att inte lösa upp skillnader till något nytt, utan att visa på båda 

sidornas existens och att tillåta dem att vara skilda från varandra samtidigt som de står i relation. 

Tanken om att tillåta skillnader hos Ricœur är bärande för relationen mellan glömska och minne 

samt till varför han uppmanar till att inte rädas glömska samtidigt som han uppmanar om att alltid 

minnas. Jag kommer här nedan redogöra för Ricœurs tolkning av glömska samt att försöka visa på 

de svårigheter som uppstår med denna tolkning i och med att han i denna tolkning utgår från minne 

som grunden glömska vilar på. Därefter kommer jag redogöra för varför han pekar ut minnet som 

sanningsbärare. Jag avslutar med att beskriva den inbördes relationen mellan glömska och 

minne/sanning. 

Diskussionen om glömska och minne är en del av frågan om tid, mer bestämt inre tid. Det är 

en fortsättning på den diskussion som Augustinus för i Bekännelser, det är den som möjliggör att 

7 Bernstein, s.131
8 Bengt Kristensson Uggla, Ricoeur, Hermeneutics and Globalization, Continuum Studies in Continental Philosophy: 

London & New York (2010), s.3
9 Richard Kearney, On Paul Ricoeur – The Owl of Minerva, Ashgate Publishing Limited: Aldershot (2004), s.151
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Ricœur kan tala om minnet som sanningsbärare. Därmed bereds plats för de tre förflutna 

tidsfenomen som Ricœur bygger MHG efter. Eftersom att MHG är uppbyggd utefter dessa  tre delar

kommer jag nedan att röra mig enligt det mönstret, dock ej i samma ordning som i MHG. Jag 

kommer kort snudda vid det historiska, framförallt för att det hjälper till att uppvisa en slags 

kontrollerbarhet över vår minnesförmåga, men även för att visa på det nära släktskapet till minne. 

Ricœur gör det tydligt att det i MHG handlar om att se på minne och glömska som två sidor av 

samma mynt. Det är två sidor som båda är knutna till tid, precis på samma sätt som historien 

anknyter till tid.10  För att komma närmare hans förståelse av glömska är det av vikt att dessa tre 

fenomen redogörs för. 

3.1 Tre förflutna tidsfenomen – historia, glömska och minne

Tidsfenomenen som nu ska diskuteras hänför sig endast åt det förflutna. En viktig skillnad om hur 

det förflutna betraktas måste nämnas, nämligen som ”har varit” eller ”inte längre är.” Ricœur 

ansluter sig till den förra distinktionen i och med att det som ”har varit” bär på ett sanningsanspråk 

enligt honom själv, vilket inte ”inte längre är” gör. Distinktionen ligger i den grammatiska 

konstruktionen, menar Ricœur. Det som ”har varit” bekräftar att det förflutna fortfarande är, medan 

”inte längre är” bygger på en negation av det förflutnas ”är.”11 Hur betraktar Ricœur dessa ”har 

varit”-fenomen? 

Historia kan sägas utgöra den mest kontrollerbara formen av dessa tre tidsfenomen, i och 

med att när vi rör oss i dessa trakter behandlar historia som det skrivna och inte det upplevda. 

Ricœur uppfattar historien som ett uttryck för ett kollektivt minne, vilket han betecknar som 

”historieskrivningens mylla.”12 Som kollektivt minne innebär det att historia kan betraktas som yttre 

tid, vilken blir tillgänglig även för den som inte bär på minnet. Ricœur menar att det försöks inom 

det historiska i högre utsträckning utarbetas möjliga narrativ – mer än hos minne och glömska. 

Historia utgår alltid från aktiva val och bearbetning, menar Ricœur, skrivningen styrs alltid mer 

eller mindre av motiv. Vi skulle enkelt kunna säga att detta är den mest kontrollerade formen 

människan tror eller upplever sig kunna ha över förfluten tid.

Vägledande för Ricœurs förståelse av glömska låter jag tre definitioner av fenomenet vara. 

Dessa tre bör betraktas som ingående i ett samspel och inte som separata förståelser för fenomenet. 

10 Alexandre Dessingué, ”Towards a Phenomenology of Memory and Forgetting” ur Études Ricœuriennes/Ricœur 
Studies, vol.2, no.1 (2011), s.174

11 Kearney, s.154
12 Ricœur (2005), s.109
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(1) För det första kan glömska betraktas som utplåning av spår. Det är i många fall som detta dyker 

upp som första beteckning av glömska inom andra discipliner och även i stor utsträckning inom 

vardagstal. Det är också utifrån detta som en oro för att 'tappa' eller 'förlora' minnen uppstår. Ricœur 

vänder sig uttryckligen mot att denna definition av glömska skulle vara fenomenets grundläggande 

och primära figur. (2) Glömska kan ses som en reserv eller en resurs. Med detta avser Ricœur 

framförallt det han kallar för minnets ”lilla mirakel.” Miraklet beskriver han som förfluten annathet 

som sveps in i närvaro, det är med andra ord förutsättningen för hågkomstens uppenbarelse. En 

invändning mot detta är att vi redan här möter på glömska som definierat utifrån minne då han inte 

talar om glömska utan om minnets ”lilla mirakel.” (3) Den tredje definitionen är enligt Ricœur själv 

den grundläggande glömskans figur, vilken är affektintrycken.13 Vad är detta affektintryck enligt 

Ricœur? För det första är detta en polemik mot den första definitionen av glömska som absolut 

utplåning av spår. Affektintrycken ska alltså beteckna en fortlevnad i människan. Om affektionerna 

skriver han:

det är ett ursprungligt drag hos affektionerna att de överlever, lever kvar, består och samtidigt behåller den 
frånvarons och avståndets stämpel […] Mot den bakgrunden skulle dessa affektregistreringar kunna 
avslöja hemligheten bakom minnesspårets gåta; de skulle vara bärare av den mest fördolda, men också 
mest ursprungliga betydelsen av verbet 'leva kvar', liktydigt med 'bestå'.14

Det intressanta här är affekterna och hur affekterna skulle kunna avslöja ”hemligheten bakom 

minnesspårets gåta.” Detta kan tolkas som en tilltro och ett hopp om att kunna transcendera bortom 

människan om hon endast kunde hitta den faktor som avgör varför minnen 'skapas' och platsen där 

minnena tar form. Att Ricœur sedan återkommer till det affektiva när det gäller glömska tyder på en 

likartad inställning gällande glömskans affektiva figur. Trots de likheter som kan uppställas mellan 

glömska och minne menar Ricœur att en fundamental skillnad finns mellan de två fenomenen. 

Hågkomster dyker upp, de är händelser, glömska är inte en händelse utan uppmärksammas genom 

hågkomstens händelse.15 Detta gör att glömska utan svårigheter kan sägas utgöra en 

svårkontrollerbar form av förfluten inre tid, om den ens tillåts att betraktas som tid av Ricœur – i 

och med dess misskännande som händelse. Vissa invändningar kan självklart göras på denna front, 

framförallt från psykoanalysen då det talas om undanträngt minne. Freud menar som bekant att det 

undanträngda är möjligt att överkomma genom intellektets negation. Det kvarstår dock att glömska 

med svårighet kan underkastas systematik, åtminstone inte utifrån glömska själv, vad som snarare 

utarbetas i sådana fall är en riktning åt ett annat håll där man försöker ersätta hågkomster med andra 

hågkomster. Ersättningen anser jag inte substituerar minne med glömska, men däremot skjuts de 

13 Ricœur (2005), s.536 
14 Ibid., s.522
15 Ibid., s.608
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undan precis som hos vad jag valt att kalla den vardagligare formen av glömska. 

Minne å andra sidan kan betraktas som att vara en kognitiv förmåga vars karaktär visar sig 

som både möjlig att bemästra samtidigt som den kan uppvisa en oförutsägbar sida. Det 

oförutsägbara med minnet handlar främst om svårigheten att minnas 'rätt' och den narrativa struktur 

som hågkomsterna följer. Trots detta väljer Ricœur att inte misstro minnets förmåga att minnas på 

olika sätt, vad vi ser hos honom är inte en rationalisering av minnesförmågan utan ett sätt att förstå 

kognitionen som nyanserad och icke absolut. Det innebär inte att han ser på kognitionen som totalt 

okontrollerbar utan det är en ödmjuk inställning till det som den rationaliserande betraktaren ser 

som en brist. I själv verket leder det fram till att han anser att minnet ska betraktas utifrån dess 

färdigheter, en i grunden positiv inställning till fenomenet.16 

Tidigare nämndes minnets, och glömskans, affektiva sida. Vad menar Ricœur med att minnet 

är affektivt? Vad han menar är att ”[t]ill igenkännandets erfarenhet hör sålunda en hänvisning till ett 

tillstånd av latens hos hågkomsten av det första intrycket, vars bild måste ha konstituerats samtidigt 

med den ursprungliga affekten.”17 Med affekt avser han den påverkan som drabbar oss när någon 

”hänför sig till de första intryckens fortbestånd som passiva företeelser: en händelse har drabbat, 

berört eller påverkat oss och det affektiva märket stannar kvar i vårt sinne.”18 Intrycken är alltså vad 

som ”drabbar” och är själva skapandet av hågkomster. Däremot blir minnet – och därmed även 

glömska –  först förstådd som affekt i det ansträngande eftersökandet av hågkomster. 

”Besvärligheten har alltså själv sin affektivt förnumna tidsliga prägel. Det finns pathos i zētēsis, 

'affekt' i 'sökandet'.”19 Hur kan Ricœur mena att glömska kan vara en affekt om affekt är förknippat 

med ansträngning? För det första är det beroende av den dubbelsidiga relation som glömska och 

minne har till varandra. Genom att betrakta dem som ständigt förhållna till varandra innebär det att 

de också påverkas av processen som pågår i 'andra änden'. Här förfaller en splittring från 

psykoanalysen ha skett. För det andra kan glömska ses som en affekt då den förstås av Ricœur som 

reserv eller resurs. Glömska blir då det som tillfälligt döljer hågkomsterna för minnet, och att det 

bakom denna glömska alltid finns hågkomster att återhämta, att de ligger i en vila redo att 

återupptas när de eftersöks. Jag ställer mig frågande till om glömska inte i detta blir överskuggat av 

minnet? Hans försök till att rädda glömska från skuggorna drar den snarare bort från ljuset. 

Möjligen att denna problematik kan nå en ljusning om minnets sanningsanspråk beaktas. 

Ricœur menar i MHG att det finns en tilltro till minnet som orienteringsmärke i det förflutna. Det är

16 Ricœur (2005), s.58f 
17 Ibid., s.529
18 Ibid., s.522
19 Ibid., s.68
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bland annat genom detta som vi kan tala om identitet och självet. Glömska kan föranleda till oro när 

detta riktmärke skakas vilket ofta leder till att den klassas som en brist. Detta utpekande som brist är

precis vad Ricœur ställer sig mot i sitt försök att lyfta upp minnet som en färdighet. Vad utgör då att 

minnet är vår polstjärna i den förflutna tiden? För att förstå det måste minnets vetandefunktion göra 

sig gällande. Att minnet kan säkerställa vetskap om de ting som vi kan återkalla i minnet utgör 

denna funktion.20 Det är på så sätt som Ricœur menar att minnet kan betraktas som tillförlitligt eller 

inte. Men är detta verkligen samma sak som bärare av sanning? Och behöver vetskap och sanning 

förstås tillsammans? 

 

3.2 Minnets sanningsstatus 

Det finns en tilltro till att minnet skulle utgöra länken till vårt förflutna enligt antagandet att minnet 

skulle vara den sanningsbärande länken mellan oss själva och det vi varit med om, påträffat, utfört 

eller drabbats av tidigare. Denna relation, om den blir allt för dogmatisk, gör bilden av det förflutna 

och den av glömska problematisk. I MHG talar Ricœur om minnet som just sanningsbärare, och 

detta på ett inte alltid självklart sätt. Anledningen till varför minne och sanning får en sådan 

betydande roll för honom blir tydligt i ljuset av den motsatta ståndpunkten. Det är framförallt 

minnet förstått från dess funktionsrubbningar han talar om i detta sammanhang, det är ett sätt att 

lyfta fram minnet som en god förmåga.21 I en intervju 1998 sa han att ”I spoke of the truth-claim of 

memory. There could be no good use of memory if there were no aspect of truth.”22 Minnet fyller 

alltså inte enbart en kognitiv funktion utan är även en del av en etik. Vilken betydelse får då sanning 

i detta verk? Ger Ricœur någon definition av sanning? Och vilken innebörd får det framkomna för 

glömska, om glömska och minne är förbundna till varandra? I MHG skriver han: 

Att erinra sig är att ha ett minne eller ge sig på jakt efter ett minne. I denna bemärkelse tenderar frågan 
'hur?' […] att frigöra sig från frågan 'vad?' […]. Denna klyvning i ett kognitivt och ett pragmatiskt 
tillvägagångssätt har en stark inverkan på minnets anspråk på trohet mot det förflutna: detta anspråk 
karakteriserar minnets sanningsstatus.23 

”Minnets sanningsstatus” ges ett betydande utrymme och i relation till ”minnets anspråk på trohet 

mot det förflutna” tar denna status ett stort anspråk. Vad Ricœur menar när han skriver detta är att 

det inte går att sätta ett likhetstecken mellan sanning och minne som skulle vara möjliga att 

omvända. Sanning kan vara skiljt från minne då minne inte per definition är sanningens väsen, men 

själva minnet skiljer han inte från dess sanningsanspråk. ”Hur?” och ”vad?” har dessutom en stor 

20 Ricœur (2005), s.65
21 Ibid., s.58f
22 Kearney, s.154
23 Ricœur (2005), s.40
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inverkan på detta sanningsanspråk. Frågan om hur har i MHG rollen av att spänna över frågan om 

vad och även frågan om vem. Avsikten från Ricœurs sida är att visa på hur en sammanfogning av 

”hur?” och ”vad?” till en fråga skulle förefalla mer sanningsenlig. Möjligen även att han försöker 

visa på frågorna stående för sig själva som allt för ensidiga för att kunna övertyga om att bära på 

någon form av sanning. 

Fortfarande har ingen definition av sanning getts, för att komma närmare en definition har 

jag valt att ta upp tre olika tolkningar av sanning som Ricœur förhåller sig till. För det första finns 

det en tolkning av sanning som benämns ”överensstämmelse.” Med sanning som överensstämmelse 

avses försöket att möta upp ett ideal med det reella, så att dessa två kan sammanfalla. Det kan också 

förstås i form av en matematisk ekvation såsom, 4+4=8.24

Ett annat sätt att förstå sanning är med det grekiska ordet alētheia, oförborgadhet, vilket 

hämtats från Heidegger. Denna förståelse bör betraktas som en motsättning av den föregående 

tolkningen av sanning. Att jag tar upp detta redan nu är på grund av artikeln ”Hermeneutics and 

Truth,” skriven av Sebastian Purcell, i vilken en jämförelse mellan Ricœur och Heideggers 

sanningsförståelse äger rum. Purcell anmärker att ”one can witness the fundamental cleavage 

between pre- and post-Ricoeurean hermeneutics if one attends to truth’s itinerary from alētheia to 

attestation.”25 Eftersom att vi befinner oss i änden av Ricœurs verksamma bana sluter vi oss till att 

hans sanningsbegrepp tolkas som attestation. Om det ligger något i detta finns det inte enbart en 

fundamental skillnad mellan Heideggers och Ricœurs sanningsförståelse utan även mellan hela 

relationen mellan glömska och sanning. Vad är då sanning som attestation? 

Går vi tillbaka till hans tidigare verk OA, ger han där en subtil redogörelse för 

sanningsbegreppet. ”Attestation presents itself first, in fact, as a kind of belief.”26 Längre fram i 

boken skriver han att ”attestation is the assurance […] of existing in the mode of selfhood.”27 

Attestation är alltså en form av försäkrande tro som kopplas till självet. Tro i detta fall ska inte ses 

som en religiös övertygelse, snarare bör den uppfattas som affekt, genom att den troende affekten 

försäkrar oss om vår existens ges en bekräftelse av självheten. Självhet är åtskiljt från likhet eller 

sammahet och Ricœur argumenterar för att uppfattningen om att hågkomster skulle utgöra självet 

förväxlas med att minnen ses som likhet.28 I MHG håller han fast vid att självhet och likhet är två 

olika saker som i det frestande sökandet efter en identitet ”leder från den smidighet som utmärker 

24 En mer ingående diskussion om sanning såsom överensstämmelse förs i delen ”Sanning som alētheia”.
25 Sebastian Purcell, ”Hermeneutics and Truth – From Alētheia to Attestation” ur Études Ricœuriennes/Ricœur Studies,

vol.4, no.1 (2013), s.141 
26 Paul Ricœur, Oneself as Another, The University of Chicago Press: Chicago och London (1992), s.21 
27 Ibid., s.302
28 Ibid., s.125f
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självets hållning i löftet till den rigida oböjligheten hos en karaktär i en nästan typografisk 

bemärkelse.”29 Att hågkomster inte skulle utgöra personens själv innebär å andra sidan inte att de 

inte är en del av personen och inte heller att hågkomsterna skulle leda oss till tvivel om vårt 

förgångna. Snarare kanske att hågkomsterna bekräftar den tro som Ricœur kopplar till självet. I 

MHG skriver Ricœur att det är i ögonblicket av igenkännande som vi godtar minnet som betrodd 

med det förflutnas sanning. Han menar att ”[d]å känner och vet vi att någonting har hänt, att 

någonting har ägt rum i vilket vi själva varit delaktiga som aktörer, mottagare eller vittnen.” 30 De 

intryck som sinnena möter och som förmår lämna avtryck behöver inte betvivlas, det handlar inte 

om en form av solipsism. Detta är känslan av att uppfatta vittnesbörden som en tro så som han 

beskriver den i OA. 

I anslutning till att han talar om minnets trohet till det förflutna skriver han att: ”i detta 

sammanhang bör de brister som hör till glömskan […] inte utan vidare behandlas som patologiska 

former, funktionsrubbningar, utan som skuggsidan av minnets upplysta region som förbinder oss 

med det som hände innan vi gjorde det till ett minne.”31 Glömska figurerar i detta som motpolen till 

minne för att förstärka kontrasterna mellan de två sidorna. Minnets sanningsbärande funktion 

bygger därmed på känslan av att ha vetskap om att vi kan träda fram som vittnen till de hågkomster 

vi bär på. Minnet uppställs som en form av representation, vilken kan bana vidare mot de etiska 

anspråken som Ricœur ålägger minnet. Purcell skriver: ”Ricoeur does not take this representation 

by signs to be a barrier to truth. Instead, he understands it to complete conscious perception, even 

though and especially because it now gives rise to the need for interpretation.”32 Representationen 

som tecknen står för handlar ytterst om människans sätt att uppfatta sanning och behovet av 

tolkning. Blir inte sanning i detta relativistisk eller perspektivistisk? Sättet att uppfatta något på 

innebär inte automatiskt att det skulle vara godtyckligt, i och med att Ricœur förankrar sanning i 

tecken förhindras sanningens godtycklighet. Det blir till ett avtal mellan två parter, vars enande och 

uppfattande av vad som ses som sant förankrar sanning i en pragmatisk bemärkelse. Ricœur ger 

med sin sanningsdefinition uttryck för en demokratisk tanke vars förankring också sker via 

meningsskapandet av sanning. 

Ricoeur argues that the most fundamental sense of truth (attestation) tracks events in meaning, much like 
Heidegger. Unlike Heidegger, however, in the course of his career Ricoeur developed three separate 
models for these events in meaning: the symbol, the text, and translation.33

Mening har en betydande roll för sanning, vilken skapas  genom att människan engagerar sig i 

29 Ricœur (2005), s.122
30 Ibid., s.94 
31 Ibid., s.59
32 Purcell, s.149
33 Ibid., s.150 
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denna process genom tolkningen. Möjligheten till deltagandet bygger på att Ricœur endast ser att 

sanning skapas inom en given diskurs.34 Enligt Purcell bör Ricœurs sanningsbegrepp ses som det 

skeende som i och med antingen symbol, text eller översättning skapas. Vad har då detta för 

betydelse i denna diskussion, när det vidkommande är sanning och inte mening? I det franska ordet 

attestation inryms såväl det svenska ordet för intyg som bekräftelse och vittnesbörd. Om symbol, 

text och översättning abstraheras något är de just detta. De är ett intyg, ett bevis eller en bekräftelse 

på det som de står för, de godtas för det mesta som bärare av sanning. De motsvarar även de tre 

stadier av meningsskapande Ricœur markerar ut som satsning (symbol), bekräftelse (text) och 

förvandling till reflektion (översättning).35 Representation är alltså för Ricœur inte ett hinder för 

sanning att träda i kraft utan det är snarare genom tolkningen av representation som sanning kan 

ske.36

MHG avslutas genom att föra minne, historia och glömska mot en förlåtelsens avgörande. 

Genom den kan människan gå vidare i historien utan att hon glömmer eller skyler över faktiska 

händelser. Det är vad han kallar för ”plikten att minnas”, vilken utesluter en plikt att glömma. 37 

Detta innebär att Ricœur formulerar en filosofi som erkänner glömska som en oundviklig del av det 

mänskliga livet samtidigt som han inte uppmuntrar till att låta glömska dominera vilket gör att han 

undviker att hamna i en nihilistisk återvändsgränd där förlåtelse inte är möjlig. Därmed betyder det 

inte att vi kan tillåta oss att glömma det som anses allt för ”sårigt.”38 Men förlåtelsen av det såriga 

för Ricœur handlar inte om minne som sådant, utan det handlar om den skuld som uppstått i och 

med dessa förflutna handlingar, vilka kräver att skulden upplöses med förlåtelsen, skriver Kearney.39

Detta förhållande till minne möjliggör att Ricœur kan tala om minne som sanningsbärare och varför 

minnet blir den viktigaste polen i relationen mellan glömska och minne. 

Minnet som ett sår hämtar Ricœur från psykoanalysen, men skiljer sig genom att han skalar 

bort den patologiska stämpel som minnet åläggs då det omtalas som undanträngt minne. Genom att 

plocka upp Augustinus och Freud får hans förståelse av glömska den implicita innebörden av latent 

minne. Redan hos Augustinus kan spår finnas till att glömska uppfattas som en latent form av 

kognition och då som starkast när minne blir det normerande och orienterande riktmärket för 

glömska. Augustinus gör långa redogörelser för minnet såsom salar där han själv söker efter minnen 

som lagrats och bevarats, men som kräver eftersökande för att återfinnas. Samtidigt beskriver han 

34 Purcell, s.150 
35 Ibid.
36 Ibid., s.149
37 Ricœur (2005), s.553
38 Som detta såriga minne ådrar sig Ricœur oftast andra världskriget och dess offer, och i synnerhet den tyska 

ockupationen av Frankrike. 
39 Kearney, s.105
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inte sin uppfattning av hågkomsterna som godtyckligt placerade i minnet utan att ”[d]et var som om

jag lade undan det någonstans där jag närhelst jag ville kunde ta fram det. Det fanns alltså där redan 

innan jag hade lärt mig det, men det var inte i minnet det fanns.”40 Minne betraktas även det som en 

latent 'förmåga' i människan där för henne att finna mer än som skapade i och av henne enbart 

genom de upplevelser hon genomlevt. På ett liknande sätt plockar Ricœur upp Freud, med 

modifikationen att minnen faktiskt blir till. ”Den första lärdom psykoanalysen ger oss här är att 

traumat finns kvar också då det är otillgängligt, omöjligt att förfoga över. […] Det andra vi lär oss 

är att hela förment glömda och förlorade stycken av det förflutna under speciella omständigheter 

kan komma tillbaka.”41 Han bryter dock med Freud genom att inte enbart betrakta glömska som 

affektiv utan även hågkomster som affektivt uppkomna. Han för även upp andra aspekter av 

glömska, vilka har nämnts tidigare, men han faller tydligast tillbaka mot glömska som denna latens 

och implicerar ett visst avståndstagande från ett affirmerande av fenomenet.

3.3 Sammanfattning 

Freuds psykoanalys har spelat en betydande roll för Ricœurs förståelse av glömska och dess relation 

till minne framför allt genom att ge ett möjligt ställningstagande mot en fenomenologisk 

uppfattning av denna. Genom att hänföra glömska tillbaka mot en form av latens har en koppling 

till psykoanalysen kunnat uppvisas. Denna förståelse blir till viss del en möjlighet till att 

problematisera den traditionella uppfattningen om glömska, samtidigt som den inte upplöser denna 

syn på glömskans fenomen. Genom att glömska tillåts vara det latenta tillståndet hos hågkomsterna 

ställs Ricœurs glömskefenomenologi inför att tillåta acceptera glömska som den skymmande sidan 

av minnet. I denna tolkning förvandlas glömskan till en slöja som 'kastas' över sanning på samma 

sätt som Freud talar om den undanträngande processen. Att Ricœur betraktar glömska som affektiv 

och latent gör att glömska dras mot psykoanalysens förståelse och därmed får den att verka som 

möjlig att 'lura' och överkomma genom 'listiga trick' från en mer medveten sida av kognitionen. 

Men att påstå att han ger psykoanalysen helt rätt i att det inte finns något som inte går att räddas 

från glömska vore felaktigt. Det blir tydligare när man uttrycker att psykoanalysen försöker hämta 

tillbaka minnen från glömskans sfär, medan Ricœur främst uppmanar till att inte föra minnena till 

denna sfär från första början. Att överkomma dessa 'hinder', men samtidigt inte beskylla den 

glömske för att vara sjuklig, är bland annat ett försök till att överkomma vårt förhållande till andra 

världskriget, förintelsen och ockupationen, men självklart också andra former av ”såriga minnen.” 

40 Augustinus, bok X, X, nr.17, s. 242
41 Ricœur (2005), s.542
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Det är ett försök till att förlåta det redan inträffade för att kunna fortsätta utan att lämna historien 

bakom oss. Försöket är ett som sträcker sig längre än vad som har redovisats, och det är även ett 

försök som bortser från aspekten av att glömska är föregående minnet. Trots att en annan förståelse 

av glömska, och sanning, stundtals skymtar genom texten känns inte Ricœur vid den aspekt av 

denna relation som Heidegger tar upp i VT, nämligen att glömska möjliggör en väg till sanning. 

4. Förborgadhet och oförborgadhet
Som en av nittonhundratalets mest betydelsefulla filosofer är det inte utan förvåning som det kan 

nämnas att Heidegger precis som Ricœur har närmat sig glömskan. Till skillnad från Ricœur har 

Heideggers utläggningar om fenomenet inte en central betydelse, dock betyder det inte att han 

förbisett eller förringat dess betydelse. Snarare ger han en förtätad och klarsynt kännedom om 

fenomenet som i högsta grad kan och bör betraktas som en viktig del i den filosofiska grund hans 

tänkande utgör. I VT ses glömska tillsammans med den del han kallar för tidslighet, mer ingående 

diskuteras fenomenet i den senare föreläsningsserien Parmenides. I föreläsningarna försöker han 

finna en djupare grund för fenomenet hos grekerna vars syn på glömska snarare handlar om 

människans alienation från henne själv. Jag kommer inte att stanna upp i denna föreläsningsserie 

utan kommer endast röra mig inom ramarna för VT, däremot kan jag se att denna text kan utgöra en 

möjlighet till att vidareutveckla glömskans fenomen.

Radikaliteten i Heideggers närmande till glömska ligger, som jag har antytt tidigare, i att han 

kommer fenomenet nära utan att i första rummet hänföra det till minnet. Denna metod, där han 

vänder uppochned på en given ordning, kan kännas igen genom hela VT. Genom detta uppvisas 

hans förståelse av sanning såsom alētheia. Jag kommer i denna del av uppsatsen vända mig till VT, 

för att försöka visa detta sätt som glömska framträder på och hur detta också banar väg för hur 

sanningsskeendet kan förstås som stängning och öppning. 

Det som vanligen erinras först då Heidegger omnämns tillsammans med glömska är frågan 

om den varaglömska han menade i VT att metafysiken glömt att ställa i försöket att besvara frågan 

om varats mening.42 Även om denna typ av glömska är central för VT, de facto långt viktigare för 

verket än det som nu kommer att betraktas, måste den lämnas åt sidan. När glömska betraktas som 

en del av en relation tillsammans med minne, blir denna varaglömska  förstått som 'något' som 

glömts, alltså ett varande, vilket i sig inte säger mycket om glömska som fenomen och dess 

42 Heidegger, Martin, Vara och tid, Daidalos: Göteborg (2013), s.17
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framträdande. Det betyder dock inte att varaglömska och det jag nu kommer att diskutera är skilda 

fenomen som inte ska, bör och kan förstås tillsammans. 

Heidegger skriver att varat är inte ett varande, men riskerar att förstås på detta sätt när den 

ställs bredvid glömskans hur. För att ge en möjlig förklaring bör tidsligheten betraktas. Vad är 

tidslighet? Heidegger gör det tydligt i VT att tidslighet inte är utan tidsligar eller timar, frågan som 

ställdes är alltså enligt honom felaktigt formulerad. Skillnaden mellan är och tidsligar kan enkelt 

beskrivas som den mellan ting och händelse. Det som tidsligar kan ses utifrån dess rörelse, eller 

som Heidegger skriver, dess skeende. Men hur tidsligar ett skeende? För det första handlar det om 

att se att tiden inte tidsligar utifrån ett flöde av punkter som är möjliga att dela upp, detta är enligt 

honom en oegentlig aspekt av tidsligheten.43 För att kunna komma närmare tidsligheten bör dess 

ekstaser tas i beaktande, för att beskriva dessa tillsammans använder sig Heidegger av ”före-sig-

redan-varo-i-(världen-) som vara-vid (inomvärldsligt påträffat varande).”44 De tre ekstaserna i detta 

är alltså före-sig, tiden som riktar sig framåt, eller framtid, redan-varo-i, som riktar sig bakåt, eller 

varithet och slutligen vara-vid, som utgår från nuet eller ögonblicket. Dessa tre är sedan i sin tur 

uppdelade i ytterligare fler 'underkategorier', där glömska placeras in under varitheten. 

Ytterligare förstås tid egentligt genom dödens oundvikliga ovisshet, döden svävar ständigt 

framför oss som den yttersta horisont. Tid förstått på detta sätt är att inse den som ändlig och 

därmed öppnas en rymd upp för de möjligheter som tillvaron kan gripa utefter sin situation. Döden 

tillåter tillvaron att rikta sig mot före-sig, att förlägga sina möjligheter i det som ännu inte kommit, 

men som i allra högsta grad kommer att komma, det vill säga tillvaron förelöper självet. Tillvarons 

tidslighet får med detta en något tydligare inramning, tidsligandet ligger mellan födelse och död, 

eller mellan framtid och varithet. Återkopplat till den oegentliga tidsuppfattningen, där tiden 

betraktas som om att den är i form av punkter, kan den egentliga tidsligheten sägas uppvisa sig som 

en form av sträckning eller spänning, vilken skiljer sig från tid som sträcka. Enkelt uttryckt handlar 

det här om att tid oegentligt förstås som en sträcka, alltså återigen ett objekt, medan den egentligt 

förstås som sträckning eller spänning, alltså något som pågår eller sker. Detta indikerar även att de 

olika ekstaserna inte ska betraktas var för sig utan ingående i ett helt. Detta medför en viss svårighet 

för det följande avsnittet av glömska i och med att Heidegger menar att ekstaserna betraktade på 

detta sätt uppvisas som enskilda entiteter. Vi bör alltså ha i minnet när vi nu går in i diskussionen 

om glömska att det finns en inneboende problematik i sättet att framställa glömskans fenomen som 

löskopplat från de två övriga ekstaserna samt att glömska bör förstås utifrån framtid och ögonblick 

och inte enbart förstås som det modus av varitheten som den kategoriseras som. 

43 Françoise Dastur, Heidegger and the Question of Time, Humanity Books: New York (1998), s.1
44 Heidegger, s.219
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4.1 Glömska: ”positivt” ekstatiskt modus 

Introduktionen av glömska sker tämligen sent i VT, där den figurerar som en viktig roll i 

diskussionen om vardaglighetens tidslighet. Verkets djupt fenomenologiska hållning, vars avsikt att 

låta fenomenen framträda inför oss och av ”sig själva” utgör den grund som möjliggör att 

Heidegger kan lyfta upp nödvändigheten av glömska. Avsikten med att skapa en förståelse av 

glömska som ”positiv” bör inte betraktas som att Heidegger uppmuntrar läsaren till att glömma, 

men det betyder inte heller att hon istället bör ålägga sig en plikt att minnas. Här vill jag hävda att 

nödvändigheten som han talar om är hämtad från Nietzsches ”Om historiens nytta och skada för 

livet” och att Heidegger, vilket även Ricœur gör, förstår det nära släktskap glömska har till döden 

och glömskans inneboende potential att tillåta tillvaron att rikta sig mot möjligheterna om den 

förstås tillsammans med de övriga ekstaserna, samt även som ett uppvisande av människans 

ändlighet. På så sätt tolkar jag att glömska utgör ett slags bekräftande på att inte ens minnet kan 

tillåtas vara oändligt utan även det har sina begränsningar. Detta innebär att vi inte kan tala om att 

människan i termer av att transcendera bortom sig själv utan hon ständigt har en begränsad horisont 

som hon alltid förhåller sig till och måste förhålla sig till.

Erinring som begrepp upptar ett än mindre utrymme i VT än glömska, endast i ett fåtal 

passager där glömska omtalas kommer erinring upp och då är det inte för att underbygga glömska 

utan för att visa på den som föregående erinring. Han skriver att ”[l]iksom förväntan är möjlig först 

på grundval av inväntandet, så är erinringen bara möjlig på grundval av glömska och inte omvänt; i 

glömskans modus 'upplåter' nämligen varitheten primärt den horisont inom vilken den tillvaro som 

förlorat sig i det ombesörjdas 'ytlighet' kan erinra sig.”45 Dessförinnan skriver han: ”Denna glömska 

[av sig själv i sitt egnaste kastade kunna-vara] är inte ingenting eller bara en avsaknad av erinring, 

utan ett eget, 'positivt' ekstatiskt modus av varitheten [mina kursiveringar].”46 Vad som ges  är alltså 

det företräde som glömska har. I det förra citatet framkommer inte endast att glömska har ett 

företräde, Heidegger skriver också att tillvaron, har ”förlorat sig i det ombesörjdas 'ytlighet'.” Leds 

läsningen av begrepp som förlorad och ytlighet, kan en negativ klang ge vika för det Heidegger 

försöker framhävda med ombesörjandet.47 

Det ombesörjda är vad som utgör människans vardaglighet, detta kan vara allt från 

vardagssysslor till arbete, det är dock förbehållet till en viss domän som avser tillhandenvarande 

ting eller don, med det utesluts sådant som mänskliga relationer – vilka uppgår i vad som benämns 

45 Heidegger, s.374
46 Ibid., s.373
47 Enligt den tolkning jag gjort bör begreppen inte färgas allt för starkt av termer som positivt och negativt eftersom att 

det enligt min mening signalerar att det ömsesidiga 'beroende' de olika fenomenen har till varandra inte har 
uppfattats.
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som försorg. I detta modus menar Heidegger att vi för det mesta uppehåller oss, med detta kan 

indikeras att människan inte kan träda ur sin vardag, det vill säga, den är alltid med oss. Detta kan 

tolkas som en kritik mot de som hävdar att den 'teoretiska' människan drar sig undan eller kan dra 

sig undan den värld som den 'praktiska' människan ständigt förhåller sig till.  

Just för att tillvaron för det mesta uppehåller sig i ombesörjandet föreligger en risk att 

förlora sig i, eller förfalla till detta. Att förlora sig i detta modus innebär en blindhet inför de 

möjligheter som tillvaron ställs inför och som tillvaron ytterst måste greppa utifrån sitt själv för att 

kunna vara egentlig.48 Denna förloradhet innebär mer eller mindre att tillvaron drivs av sin 

nyfikenhet från olika uppehållstillståndet där hon förr eller senare blir uttråkad och vill röra sig 

vidare. Det är ett ständigt rörelse mellan olika platser vilken kan tolkas som den alienation 

människan i den moderna eran ger uttryck för, som även kan sägas vara ett av hennes primära 

kännetecken. Här menar Heidegger att glömskan ligger till grund för att människan smiter från sina 

möjligheter och att den dessutom utgör grunden för hennes förvirring.49 Nyfikenhet och glömska 

ingår i en symbios för att gömma och dölja. Men även om vi smiter och är förvirrade så pekar ändå 

Heidegger på att det är detta som gör det möjligt för oss att greppa våra möjligheter. Hade inte detta 

glömts, hade vi inte kunnat greppa det som glömskan döljer. För att fatta det i andra termer, för att 

nå eller närma sig ett annat modus krävs det att det finns ett 'motmodus' som möjliggör att 

uppmärksamhet kan riktas mot det egentliga moduset. Det brukar talas om en dubbel rörelse, som 

inte innebär att en total tillgång av det gömda kan greppas. Greppandet av en viss aspekt leder 

snarare till en ljusning samtidigt som ljusningen kastar en skugga över en annan, därav den dubbla 

rörelsen. 

Åter till det andra citatet: ”Denna glömska är inte ingenting eller bara en avsaknad av 

erinring, utan ett eget, 'positivt' ekstatiskt modus av varitheten.” Som jag implicerade ovan, är 

Heideggers mål inte att peka på en etisk skillnad mellan glömska och minne, det vill säga det är inte 

av betydelse att finna glömska som positiv – därav positiv inom citationstecken – eller negativ. Det 

är, som han skriver, inte ingenting, alltså inte ett modus av intet, utan det är ett varande. Det är 

heller inte en privation av erinring, alltså ingen avsaknad av minne. Den är ”positiv” i den 

bemärkelsen att den är en egen ekstas, närmare bestämt en ekstas av varitheten, alltså är den som de

andra tidsliga ekstaserna ”'utanför-sig' i och för sig själv.”50

Förståelsen av fenomenet är dock inte entydig då han skriver att 

48 Skillnaden mellan själv och man är viktig hos Heidegger. Självet utgör det egentliga jaget som kan greppa sina 
möjligheter medan mannet är oegentlig och uppehåller sig i det ombesörjande modusets förfallenhet. 

49 Heidegger, s.376
50 Ibid., s.362
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[g]lömskans ekstas (bortryckning) har karaktären av det för sig själv tillslutna undanryckandet inför … 
ekstatiskt tillsluter sitt 'inför vad' och därmed också sig självt. Glömska som oegentlig varithet hänför sig 
alltså till det kastade, egna varat; den är den tidsliga meningen av den varaart i enlighet med vilken jag i 
första hand och mestadels är havande-varit.51 

Glömskans ekstas ges definitionen bortryckning. Glömska som skeende är ett bortryckande av 

tillvaron ”inför vad” och ”sig själv.” Den tillgång som annars hade givits i och med att ”stå inför” 

innebär att såsom glömsk är tillvaron inte öppen, men som glömsk är tillvaron också i första hand 

och mestadels såsom havande-varit. Vilken betydelse får då glömska som oegentlig, som mestadels 

havande-varit och som bortryckning? Alla dessa tre hänger samman på så sätt att glömska 

löskopplar tillvaron från de övriga ekstaserna. Alltså, genom att hon är bortryckt från framtid och 

varithet, är hon övervägande eller mestadels havande-varit vilket gör att detta modus är oegentligt i 

och med att tillvaron i detta inte förstår den spänning som tidsligheten som skeende innebär. Men 

som Heidegger ständigt påpekar är en stängning likväl en öppning. Med det är det möjligt att tolka 

glömska som en öppning mot nya möjligheter. Den kan i sig tolkas som en stängning på samma sätt 

som insikten om ändligheten, men med en sådan stängning tillåts även människan att förstå sina 

egna horisonter och den spänning som mänskligt liv innebär. Man skulle också kunna se det som att 

vi glömmer mer än vad vi minns. Det är också möjligt att tolka glömska hos Heidegger som att 

enbart en liten mängd hågkomster kan vara inför oss i nuet, medan en större andel hågkomster kan 

vara i glömska i samma nu. Att tillvaron glömmer och minns i samma stund är återigen en dubbel 

rörelse, en rörelse som Heidegger skriver att även sanning och osanning följer. Finns det då hos 

Heidegger ett rimligt möte mellan glömska och sanning på ett liknande sätt som hos Ricœur? Hur 

möts de, om de möts? 

4.2 Sanning såsom alētheia

Flera olika förståelser av sanning diskuterades redan i avsnittet ”Minnets sanningsstatus,” där tre 

olika tolkningar av begreppet gavs; sanning som överensstämmelse, sanning som alētheia och 

sanning som attestation. I denna del kommer fokuset skifta och sanning som attestation kommer 

inte att diskuteras, däremot kommer en utökad diskussion om sanning som överensstämmelse och 

sanning som alētheia äga rum. Innan dess är det viktigt att få tillgång till de tre mest centrala 

begreppen i diskussionen om Heidegger och sanning. Två av dem är redan nu nämnda, 

överensstämmelse och alētheia, det tredje är Heideggers översättning av alētheia som 

oförborgadhet. Förändringen av begreppen introduceras av Heidegger av två primära anledningar, 

dels vill han att sanningsbegreppets tradition återtas i en fundamental och ursprunglig mening och 

51 Heidegger, s.373f 
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dels anser han att begreppet sanning inte längre förmår fånga det som grekerna, det vill säga de som 

anade och hade en förförståelse av fenomenet i dess ursprungligaste bemärkelse, avsåg med 

begreppet. Istället betraktas sanningsbegreppet enligt honom alldeles för tekniskt, då sanning förstås 

som överensstämmelse. Men detta betyder inte att den tekniska speglingen av begreppet inte fångar 

in en del av en ursprungligare förståelse, den är som Heidegger skriver ”bara den nödvändiga 

tolkningen av det som den antika filosofins äldsta tradition ursprungligen anade och 

förfenomenologiskt också förstod.”52 Daniel O. Dahlström menar att det Heidegger med detta 

åsyftade att öppna upp sanningsbegreppet mot alētheia som möjligheten till nyöppning mot 

traditionen och inte ett avsägande från den.53

Att sanningsbegreppet allt mer tolkats som överensstämmelse har enligt Heidegger lett till 

en objektifiering av varanden vilket betyder att sanning handlar om att korrekt kunna representera 

dessa objekt.54 En viktig skillnad att lägga märke till i de två olika sanningsförståelserna är den 

mellan överensstämmelsens försök till att sammanföra idé och verklighet, och fenomenologins 

paroll ”till sakerna själva.” För fenomenologen kan fenomenets framträdande ske då 

fenomenologen sätter sig själv inom parantes, epochē, vilket kan tolkas som att en redan given idé 

inte tillåts stå mellan fenomenet och människan. Metoden utformades av Husserl som den metod 

som skulle kunna säkerställa ett absolut objektivt förhållningssätt till fenomenen. Heidegger 

modifierar dock hans metod genom att påpeka att även objektiviteten är en stämning som ångest, 

glädje och sorg, vilket gör att den inte kan bära på något anspråk om att besitta en absolut sanning. I 

fallet med överensstämmelse tillåts idén vara vägledande och kan komma att skymma fenomenets 

framträdande, det vill säga förvränga framträdandet. 

Det sker genom hela Heideggers filosofiska bana en förskjutning i förståelsen av sanning, 

dock håller han kvar vid att ”sanning är osanning.” Jag kommer nu att göra en redogörelse för hur 

han i VT skissar upp sanningsbegreppet för att sedan kunna ställa det mot Ricœurs. Vikten av detta 

är att visa på hur det inte enbart handlar om en skillnad i hur sanning uppfattas hos dem utan även 

att denna skillnad innefattar glömska och relationen mellan dessa två fenomen. Sanningens roll i VT

handlar ytterst om dess betydelse för varat. Utan tillvaron finns det ingen sanning att tala om, den 

är endast så länge som tillvaron är. Vad innebär det att sanning är så länge som tillvaron är? Låt oss 

starta vid följande citat: ”Tillvaron är 'i sanningen'. Denna utsaga har ontologisk mening. Den säger 

52 Heidegger, s.247
53 Heideggers förståelse av sanningsbegreppet är även en uppgörelse med en syn på sanningar som eviga, som han 

menar har att göra med filosofins och teologins insnärjning i varandra, en relation som han säger sig ha för avsikt att 
upphäva. Se Ibid., s.257

54 Daniel O. Dahlstrom, ”Truth as Alētheia and the Clearing of Beyng” ur Martin Heidegger Key Concepts, Acumen 
Publishing Limited: Durham (2010), s.124
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inte att tillvaron ontiskt alltid eller ens någonsin är invigd 'i all sanning', utan att upplåtenhet av dess 

egnaste vara hör till dess existentiala författning.”55 Heidegger menar alltså att sanning och 

människa hör ihop, den berör oss och kan också sägas vara en del av människan i och med att 

hennes vara är upplåten för henne. 

Att människan är i osanning, eller att sanning är osanning, innebär inte hos Heidegger att 

tala om falskhet, det är snarare två sidor av samma mynt. Det är som med det egentliga och 

oegentliga, o:et hör oupphörligt samman med det icke-negerade och är därmed inte en motsats i en 

diametral bemärkelse. Om osanningen och tillvaron som förfallande, alltså oegentlig, skriver han:

Uppgåendet i mannet innebär att den offentliga utlagdheten är förhärskande. Det upptäckta och upplåtna 

står i moduset förställdhet och tillslutenhet genom prat, nyfikenhet och tvetydighet. […] Det varande är 

inte fullständigt förborgat, utan just upptäckt, men samtidigt förställt; det visar sig – men i skenets modus. 

Likaså sjunker det tidigare upptäckta tillbaka i förställning och förborgadhet. Tillvaron är, såsom 

väsensmässigt förfallande, till sin varaförfattning i 'osanningen'. […] Den fullständiga existential-

ontologiska innebörden av satsen: 'tillvaron är i sanningen' säger likaursprungligt också: 'tillvaron är i 

osanningen'. Men bara såtillvida som tillvaron är upplåten är den också tillsluten; och såtillvida som 

inomvärldsligt varande alltid redan är upptäckt i och med tillvaron, är sådant varande fördolt (förborgat) 

eller förställt såsom möjligt att påträffas inomvärldsligt.56

Sanning och osanning är evigt förbundna. Istället för att betrakta o:et i osanning som en privation av 

sanning, kan det tolkas som ett betydelsebärande tecken för den sanning som ännu inte blivit till. 

Osanning kan istället ses som det som människan för det mesta har en relation till i och med att 

tillvaron för det mesta uppehåller sig i mannets modus. Det betyder återigen inte att osanning är 

falskhet såsom icke-sann, för falskvaro är ”detsamma som att bedra i bemärkelsen dölja: att ställa 

något framför något (i form av ett låta-ses) och därmed framställa det som något det inte är.”57 

Osanning är alltså ett döljande av sanning men i bemärkelsen att den bedrar genom att framställa 

sanningen som något den inte är. Förvrängd framställning innebär ingalunda att osanningen ej 

skulle kunna leda fram till sanningen eftersom att den inte inte är en del av sanningen. 

Inledningsvis nämndes begreppet alētheia som centralt för diskussionen, detta måste 

förtydligas. Alētheia är en privation av grekiskans lēthē, och inte tvärtom.58  Heidegger översätter  

alētheia vanligast som oförborgadhet men även som öppning och ljusning. Lēthē översätts oftast 

som förborgadhet men också som gömd eller glömd. Heidegger skriver uttryckligen att ”[v]arje 

55 Heidegger, s.249
56 Ibid., s.249f 
57 Ibid., s.50
58 Mark B. Okrent, ”The Truth of Being and the History of Philosophy” ur Heidegger: A Critical Reader, Blackwell: 

Oxford (1992), s.146 
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faktisk upptäckthet är så att säga alltid ett rov. Är det en tillfällighet att grekerna uttalar sig om 

sanningens väsen genom ett privativt uttryck […]?”59 Upptäckandet han talar om här är inte 

upptäckande i from av att upptäcka till exempel en ny djurart eller en partikel, en djupare förståelse 

av ordet kan ges tillsammans med verbet ”att avtäcka”. Även om han skriver att upptäckandet är ett 

upptäckande av …, är innebörden av det inte att det är ett upptäckande av vilket godtyckligt 

varande som helst.60  ”Sanningen (upptäcktheten) måste alltid först avtvingas det varande. Det 

varande rycks ut ur förborgadheten.”61 Detta handlar ytterst om att hitta tillbaka till varats mening, 

VTs huvudsyfte. Han skriver ”det som i en särskild mening förblir förborgat eller faller tillbaka i det

fördolda eller bara visar sig 'förvrängt' är inte det ena eller andra varande utan […] det varandes 

vara.”62 Därför kan Heidegger skriva att upptäcktheten måste avtvingas det varande, det är varat 

och inte det varande som uppehåller sig i det förborgade.

 Lēthē som översätts till glömska gör kopplingen mellan sanning och glömska än mer 

förunderlig. I MHG uppmärksammar Ricœur denna etymologiska skillnad just i en diskussion om 

Heideggers egen tolkning av glömska i VT. När sanning inte längre betraktas som 

överensstämmelse utan som oförborgadhet, eller öppenhet, är inte längre motsatsen till denna 

falskhet, utan snarare det som utgör motsatsen till detta, nämligen det förborgade eller det slutna. 

Heidegger menar att detta är absolut nödvändigt för att sanningen ska kunna vara, det måste finnas 

en motsats som kan möjliggöra att sanning kan upptäckas. Lēthē  är just denna motsats när alētheia 

betecknar det icke-tillbakadragande. I det att ett fenomen upptäcks i sin oförborgadhet sker i samma 

rörelse en möjlighet till dess förborgande. Blickar vi tillbaka i uppsatsen finner vi att glömska 

beskrivits av Heidegger som tillvarons bortryckandet ”inför vad” och ”sig själv”, samt att varat är 

det som uppehållit sig i det förborgade, alltså i glömskan. Det är här som skärningen mellan de två 

fenomenen, glömska och sanning, blir som tydligast.

Döljandet kan uppfattas såsom glömska, om vi följer Jean-François Courtine som skriver att 

”[t]his covering over (Verdeckung) […] itself capable of taking many forms, from dissimulation or 

masking (Verstellung) through internment, veiling (Verschüttung), to complete obliteration and 

forgetfulness,” är glömska inte ensamt det enda fenomenet som står i relation till sanning.63 Men om 

nu döljandet kan ta många skepnader borde då inte sanning också kunna göra detsamma? Eller 

betraktar möjligen Heidegger sanning som universell eller absolut? Sanning är varken absolut eller 

59 Heidegger, s.250
60 Ibid., s.252 
61 Ibid., s.250 
62 Ibid., s.52
63 Jean-François Courtine, ”The Preliminary Conception of Phenomenology and the Problematic of Truth in Being and 

Time” ur Martin Heidegger Critical Assessments vol.1, Routledge: London (1992), s.79
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universell, enligt Heidegger. Eftersom att Heidegger aldrig skriver att sanning såsom alētheia är 

uppmärksammat av honom för att byta ut begreppet mot ett annat bör en sådan tolkning betraktas 

med viss försiktighet. Istället bör det funderas på det försök han gör för att lyfta fram en väsentlig 

förståelse av sanningsbegreppet som han menar har fallit undan. Framlyftandet kan tolkas som att 

det fortfarande finns utrymme för andra förståelser av sanning. Däremot kan ett framlyftande av det 

slaget innebära att andra förståelser ges en annan betydelse. Mark A. Wrathall menar till exempel att 

ett sådant skifte innebär att sanning såsom överensstämmelse hos Heidegger ges förståelsen av ett 

uttryck för människans sätt att orientera sig i världen.64 Kan det förstås hur sanning, eller vilket 

annat fenomen som helst, kan betraktas utifrån denna mångfald? Wrathall argumenterar för att 

möjligheten av fler förståelser av sanning träder i kraft då vi försöker uttrycka en naturlig 

uppfattning av fenomenen som saknar ”the logical structure of linguistic categories.”65 Argumentet 

bygger ungefär på att det är genom språket vi skapar och även gör ett visst våld mot det vi uppfattar 

och upplever. Uttrycket för dessa möten med omgivningen innebär att ett visst narrativ pekas ut för 

att representera upplevelsen vilket för oss tillbaka till Ricœurs idé om historien som narrativ 

berättelse och identiteten som narrativt skapad. 

4.3 Sammanfattning 

Det har nu uppvisats att relationen mellan glömska och sanning skär varandra hos både Ricœur och 

Heidegger, men utifrån två olika håll. Trots att denna relation inte är välartikulerad i VT finns 

möjligheten att finna detta dels i Heideggers användande av alētheia och lēthē, och framförallt med 

hjälp av Courtines pekande om att sanning hos Heidegger står i relation till flera olika modus. 

Glömska som det mest vardagliga moduset av varitheten uttrycks av Heidegger som ett 

bortryckande, mestadels havande-varit och oegentligt ekstatiskt modus. Sanningsbegreppets 

betydelse har visats vara svårt att greppa i en fullständigare mening. Genom att Heidegger återför 

begreppet till alētheia visar det sig att sanning är en privation av det dolda. Det sker dock i en 

dubbel rörelse av att visa fram ett fenomen i sitt hur samtidigt som det fördöljer en annan sida av 

fenomenet, därav ”sanning är osanning.” 

64 Mark A. Wrathall, Heidegger and Unconcealment, Cambridge University Press: Cambridge (2010), s.19
65 Ibid., s.20 
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5. Sammanfattande reflektion
Den sista frågan att ställa nu är huruvida de tre frågor jag ställde mig inledningsvis kan sägas ha 

prövats, besvarats eller bevandrats? De löd: ”Hur ger sig glömska till känna om den inte betraktas 

som privation av minne?,” ”Vad utgör grunden till att minne kan betraktas som sanningsbärare åt 

vårt förflutna?” och ”Hur ser relationen mellan glömska och sanning ut?” I denna del kommer jag 

att sammanföra det som framkommit ur läsningarna av Ricœur och Heidegger samtidigt som jag 

blandar detta med egna reflektioner. 

Hur menar Ricœur att glömska framträder? Hos honom har det visats att glömska förstås 

som ett affektivt latent tillstånd av minne. Han ger oss inga belägg för glömskans fenomen annat än 

som privation, just för att han ser att minne alltid är föregående glömska. Dessutom menar han att 

glömska är inget som sker vilket däremot minnen och sanning gör. Detta leder till att glömska kan 

trängas undan i och med att den meningsskapande processen som sanningsskeendet ingår i inte görs 

möjligt för glömska. Som icke-tid eller icke-skeende förpassas glömska till en domän där vi varken 

kan förstå eller försonas med den enligt min mening. Forskarnas anmärkning om att Ricœur inte 

hade för avsikt att försona diametrala begrepp för att syntetisera dem till något nytt gör att han i 

detta fall följer traditionens uppfattning om fenomenet till en punkt där han till och med inför sig 

själv tappar förståelsen inför det han konfronteras med. 

Heidegger å andra sidan har en förståelse av glömska som bortryckande, havande-varit och 

oegentligt ekstatiskt modus, men inte på ett sätt som innebär att det med nödvändighet ska förstås 

negativt. Snarare bör det ses som vanligare än att minnas vilket innebär att han kan betrakta  

glömska som föregående minne. Genom att glömska finns, finns möjligheten att förstå och uppfatta 

fenomen som sanning och minne. Det kan också betraktas som att glömska är möjlighetsskapande i 

och med att den är möjlig att betrakta som en stängning vilken till sitt väsen möjliggör en öppning. 

Det är även ytterligare ett sätt att uppvisa människans ändlighet på ett liknande sätt som han gör 

med döden i och med påvisandet av horisonter. 

Hos Heidegger har det visat sig att en omvändning av relationen mellan glömska och 

sanning/minne är möjlig då glömska är faktisk och inte bör betraktas som privativ. För att glömska 

inte ska betraktas privativt, går det att bortse från minnet? Bör minnet bortses från? Minnet bör inte 

kopplas bort i den diskussion som har för avsikt att förhålla sig till en fenomenologisk tolkning och 

framförallt inte en som utgår från Heideggers glömska som havande-varit fenomen och därmed 

sammanlänkad med framtiden och nuet. Inte heller bör fenomenen betraktas ensidigt. Både en yttre 

och en inre spänning är viktig för att kunna fånga dess bredd. Därmed kan inte minne plockas bort 

när glömska betraktas, det gäller likväl för sanning, i och med dess betydande roll i detta. 
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Anledningen till detta har tagits upp redan i början, kontraster krävs för att synliggöra. Vad avser jag 

med en inre spänning? Inre spänning betecknar jag i detta fall som skillnaderna som bidrar till en 

elasticitet i de olika sätten att uppfatta glömska. En absolut förståelse av fenomenet skulle innebära 

en stelnad förslutning av rörelsen som kan ske runt och inom fenomenet. 

Problemet som jag försökt uppmärksamma i Ricœurs analys av glömska är främst den som 

jag ständigt har återkommit till, att minnet utgör orienteringen och mallen för glömska.  Ricœur 

snuddar endast vid den kärna som Heidegger närmar sig, då han skriver att glömska inte går att 

motarbetas eller att den bör betraktas som något negativt då den är oundviklig för människan. Detta 

kan jag inte annat än hålla med om, men det är otillräckligt. Betraktas istället Heideggers förståelse 

av glömska blir det i mina ögon tydligare var problemet ligger. Om minne kan förmodas vara ett 

modus av sanning, och sanning alltid är en privation, då kan glömska förstås som det grundande för 

minne. Att minnas blir då, på samma sätt som att sanning sker, ett rov. Vad innebär det då i en 

heideggeriansk mening att 'att minnas är ett rov'? Rovet ser jag som att det är ett 'bestämmande av 

…'  så att detta '…' blir möjligt att uppfatta, men i och med 'bestämmandet av' blir det samtidigt en 

'förstelning av …' vilket utesluter andra 'bestämmande av'. Det kan betraktas som en språklig brist 

som aldrig går att övervinna. Den ögonblickliga upplevelsen av ett fenomen går att uppfatta 

mångfaldigt, om än bestämt av en speciell stämning, medan ord alltid måste följa på varandra. 

Anmärkningsvärt är att Heidegger i VT faktiskt uppvisar två olika förståelser av glömska. 

Dels talar han om glömska som bortyckande och dels talar han om glömska som lēthē, 

gömd/glömd. Är detta två olika former av glömska? Kan lēthē förstås som en mer ursprunglig form 

av glömska som varit mer uppenbar för grekerna, men som nu är lika bortglömd som varafrågan? 

Glömska som bortryckande antyder på att tillvaron i det att hon glömmer håller sig borta eller för 

bort sig från ett sammanhang eller en situation som hon kan ha tillträde till. Bortryckandet skvallrar 

också om ett spatialt förhållande, om att tas ur en värld som tillvaron redan alltid befinner sig i 

relation till. Det kan även peka på en stämning som tillvaron kan befinna sig i, som bortryckt från 

sin relation till världen och därmed oförstående inför vad ett visst sammanhang kräver. Att däremot 

tala om den som gömd antyder att det som är gömt agerar undanhållande inför tillvaron. En kraft 

som agerar undanhållande klingar religiöst samtidigt som det pekar åt Ricœurs förståelse av 

glömska. Att det kan peka åt Ricœurs håll har att göra med hans förförståelse av glömska som 

latens, det vill säga det minne som hålls gömt från oss. Betraktade jämsides förefaller de båda som 

två olika former av glömska, och bör kanske hållas separerade men i stark förbindelse till varandra. 

Den påtagligt största skillnaden mellan Ricœur och Heidegger i detta finns att finna i 

diskrepansen mellan  psykoanalysens och fenomenologins sätt att närma sig fenomenen. Genom att 
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psykoanalysen ställer upp glömska som något som döljer och står i vägen – glömska som latens – 

får det en innebörd av att glömska står framför en sanning som går att komma åt genom att 

minnesförmågan skärps. Glömska betraktas alltså överkomligt med hjälp av ett 'skärpt' sinne 

eftersom glömska tillåts betraktas som affektiv. Det är en gammal konflikt mellan förnuft och 

känsla som ligger till grund för denna åtskillnad, med följande antagande om förnuftet som 

möjligheten till att kontrollera det okontrollerbara. Problemet är helt enkelt att det förutsätts att 

sanning som sådan skulle gå att få tillgång till om endast en viss typ av metod eller ett 

förhållningssätt tillämpades på den kognitiva förmågan. Den kritik Ricœur riktade mot 

fenomenologin förefaller i detta sammanhang göra honom offer för sin egen kritik av det medvetna. 

Hos Heidegger, som ställer upp glömska som fenomen, blir skillnaden mellan glömska och sanning 

en annan. I och med att det inte går att säga att glömska som fenomen döljer något, utan snarare 

rycker bort, har en förskjutning av det traditionella perspektivet skett. Glömska kan då betraktas i 

sin egen rätt utan att ständigt vara ett bakgrundsfenomen till minne. Men som bortryckande blir 

glömska till skeende som har sin egen verkan på det kognitiva. Frågan är om det inte är så att den i 

detta riskerar att betraktas som en autonom verkande kraft utanför människan, som ett 'drabbande 

av'. I detta riskerar glömska att falla ner i betydelsen av ett fenomen som påverkar människan 

utifrån, utan hennes egen vetskap eller förståelse, liknande psykoanalysens affektiva förståelse. 

Det vore felaktigt att påstå att Ricœur och Heidegger har olika motiv gällande glömska och 

minne, samt att de betraktar det ena fenomenet som mer föredömligt än det andra. Båda förhåller 

sig trots allt till minne som eftersträvansvärt och även nödvändigt, skillnaden ligger snarast i från 

vilken ände de orienterar sin förståelse. Genom att ta avstamp i vad som Ricœur anser som det 

eftersträvansvärda orienterar han sig efter vissa moraliska punkter. Genom en sådan orientering 

lämnas de fenomen som inte är eftersträvansvärda i en omärklig skugga och kan med svårighet 

betraktas på annat sätt än som en kvarvarande brist som bör överkommas. Dock kan det på denna 

punkt invändas att om Ricœur avser att kvarhålla olikheter och inte försona så kan glömska ändå 

figurera som acceptabelt i närvaron av minne om den inte tar över handen. Heidegger som 

orienterar sig utifrån det motsatta hållet och ser glömska som möjlighet för minne gör att tolkningen 

av fenomenet är radikalare i och med att han börjar i en ände som oftast betraktas som brist. Genom 

att tolka bristen som möjlighet kan vi se fenomenet utifrån en mer upphöjd position utan att det 

överskuggas av minnet. Det gör det även möjligt att se varför Heidegger i VT talar om tillvarons 

tidslighet som skeende. Skeendet är som bekant en spänning mellan två tillstånd som gör att en 

rörelse mellan dessa kan uppstå eller ske.

Relationen mellan glömska och minne eller sanning har även visats vara djup. Avsikten har 
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genom hela uppsatsen varit att försöka lyfta fram glömska ur två perspektiv som skiljer sig åt, för 

att kunna öppna upp för en tolkning av fenomenet, som inte enbart är skrämmande och föranleder 

till en vilja att greppa fenomenet i ett försök till totalt vetande, och i förlängningen ladda det med en 

positiv förståelse. Som efterkommande minnet, som hos Ricœur, får detta konsekvenser av att 

glömska kan betraktas som en slags falskhet mot det förflutna. Jag har tolkat Ricœur som att han 

menar att glömska är en latent resurs som människan kan vända sig till, men den resursen är inte 

föregående minne. Latens, även om avsikten är att försöka göra den till en möjlighet för 

kognitionen att 'nyttja', dras med i att bygga upp skepsis mot glömska som indirekt signalerar att 

glömska går att bekämpa. Men frågan är om minnena måste vara betecknande för sanning? Det är 

helt beroende av hur sanning uppfattas och förstås. Ricœurs förståelse av sanning är som bekant 

bekräftandet av vissa typer av symboler där hågkomsterna kan placeras in under. Betraktas 

relationen mellan glömska och sanning från detta håll handlar det om att fånga in sanning och 

'behålla' den i en överenskommelse. Där blir glömska ett hot mot detta behållande, den måste 

överbryggas om sanningen ska kunna 'bestå'. Hans argument om att se glömska som en 

nödvändighet av det mänskliga livet får med det en kontradiktorisk innebörd. Men kanske att 

Ricœur menar att skräcken inför hotet inte behöver vara så stor eftersom hotet inte är möjligt att 

utplåna? Ett annat problem som uppstår i och med hans meningsskapande process är att det i denna 

process med svårighet går att placera in nödvändigheten av glömska. Följden blir att glömska är 

meningslös eftersom att den varken kan leda till en satsning, ett bekräftande eller kan förvandlas till 

reflektion genom de två föregående. Att glömska skulle ha ett telos förefaller konstlat, glömmer gör 

de flesta oavsett om meningen bakom är dold eller uppenbar. Däremot saknas en förståelse för den 

möjlighet som pekar mot relationen öppning/stängning som är med och skapar en mening till 

möjligheten och förutsättningen för just denna relation. Öppningen mot denna möjlighet och 

meningens dynamiska inverkan på dessa två fenomen leder till en rörelse mellan kontraster, vilka 

Ricœur och Heidegger pendlar mellan, från varsin riktning.  
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