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Husserl och betydelsefenomenet 
Karl Weigelt

Vad »betydelse« är, det kan vara lika omedelbart givet för oss som 
det är givet för oss vad färg och ton är. Det låter sig inte definieras 
vidare, det är en deskriptiv slutpunkt. Närhelst vi fullgör och för-
står ett uttryck, så betyder det något för oss, vi är aktuellt medvet-
na om dess mening. Denna förståelse, detta betydande och fullgö-
rande av en mening är inte detsamma som att höra ordljudet eller 
att uppleva en eller annan samtidig fantasm. Och lika väl som fe-
nomenologiska skillnader mellan de ljud som framträder är evi-
dent givna för oss, lika väl är skillnader mellan betydelser givna. 
Med detta har naturligtvis inte betydelsernas fenomenologi nått 
sitt slut, utan här tar den sin början.1

Mitt ämne är Husserls meningsteori. Närmare bestämt ska 
jag behandla några av menings- eller, bättre, betydelsefe-
nomenologins grundidéer. Jag kommer alltså inte gå in på 
de objektivt inriktade analyser (logisk-grammatiska, se-
mantiska osv.) som går hand i hand med de specifikt feno-
menologiska undersökningarna av betydelsefenomenet.

Låt mig inleda med några klargörande begränsningar.  
I en bemärkelse utgör den fenomenologiska filosofin som 
helhet inget annat än en meningsteori: en radikal teore-
tisk reflektion – Husserl använder ibland termen Besin-
nung – över det givande av mening – Sinngebung – som 
konstituerar alltings vara och verklighet för oss, den reala 
världens och de ideala världarnas objektiva vara lika väl 
som vårt eget vara som personella subjekt. Enligt Husserl 
är varje upptänklig transcendens i relation till den ström-
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mande självnärvarons gränspunkt, med avseende på sin 
intelligibilitet och betydelsefullhet i vidaste mening, ett 
index för ett dynamiskt motivationssammanhang av rent 
immanent konstituerad mening – Sinn. I sista hand syftar 
talet om mening på den medvetandetranscendens som be-
står i att en medvetandehändelse i sig är medvetande om 
något som går utöver dess egen subjektiva levdhet och 
som därigenom alltid redan är konstituerat som en en-
hetspol för syntes – denna medvetandets »urform« genom 
vilken medvetandets väv utgör ett funktionellt samman-
hang av föremåls-, världs- och självpolariserad konstitu-
tion på olika nivåer. I denna radikala transcendentalfilo-
sofiska bemärkelse är meningsteori universell och radikal 
fenomenologisk självutläggning.2

Jag ska främst ta upp mening i en annan, snävare men 
också delvis förskjuten bemärkelse, nämligen mening 
som tankeinnehåll och mer specifikt mening som logisk 
betydelse – logische Bedeutung – hos språkliga uttryck. Detta 
är ett snävare begrepp eftersom det inskränker sig till spe-
cifikt semantiska aspekter av innehållet i specifikt tanke-
mässiga och språkligt artikulerade sätt att ha vara och 
verklighet »i sinnet«. I relation till det vida rent fenome-
nologiska begreppet om mening och meningsgivande är 
innebörden dessutom förskjuten i så måtto som mening i 
bemärkelsen logisk betydelse syftar på ett objektivt se-
mantiskt innehåll, vilket snarare än att höra till medve-
tandets subjektiva immanenta noetisk-noematiska be-
stånd måste förstås som en transcendent ideal-identisk 
objektiv enhet, som i likhet med de språkliga uttrycken 
hör till kulturens eller, om man så vill, den objektiva an-
dens domän. Mer specifikt måste det specifikt logiska 
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tanke- och kunskapsinnehållet enligt Husserl väsentligen 
vara sådant att det trots sin faktiska historisk-kulturella 
inbäddning kan inordnas i ett övertidsligt eller alltidsligt 
logiskt sammanhang som är transcendent i relation till 
varje subjekt, varje faktisk historisk-kulturell gemenskap 
och varje faktisk begränsning av kunskapens möjlighet.3

Termen innehåll antyder det emellertid redan: till 
skillnad från sådant som rätt och slätt är förhanden i 
verkligheten och primärt är givet som föremål för med-
vetandet är en logisk betydelse något som kan realiseras 
endast som ett primärt icke-föremålsliggjort innehåll 
hos det konkreta betydandet, vilket för Husserl är en vä-
sentligen subjektivt, medvetandemässigt konstituerad 
företeelse. Det stoff som utgör den logiska betydelsens 
verklighet är det immanenta meningsinnehållet hos be-
tydelsemedvetandet.4 En logisk betydelse är så att säga 
ett uttryck eller en objektivation av sådant stoff i en spe-
cifikt logisk, begreppslig och allmän form.5 Varaktig och 
allmän tillgänglighet har detta logiska innehåll i sin tur 
just endast i form av betydelser hos språkliga uttryck, 
konkret genom att blotta tecken – ljud, skrift eller andra 
sinnligt föreställda företeelser – aktuellt fungerar som 
tecken av de språkliga uttryckens slag eller, med andra 
ord, har en betydelsefunktion.

Men nu går jag sakerna i förväg. De fenomenologiska 
sammanhangen mellan alla de olika skikt av intentionali-
tet och olika slags innehåll och korrelat som här kommer 
ifråga är inte lätt vunna. Husserl blev heller aldrig klar 
med dem. Redan skillnaden och det rätta förhållandet 
mellan transcendent logisk betydelse och immanent in-
tentionalt meningsinnehåll är något som endast gradvis 
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utmejslas i Husserls fenomenologiska undersökningar av 
betydelse och intentionalitet.6

Hos Husserl är upptäckten av det positiva betydelsefe-
nomenet och upptäckten av intentionalitetens fenomeno-
logiska väsen intimt sammanflätade. Detta leder inled-
ningsvis till att de på ett explicit plan strikt åtskilda 
objektiva och subjektiva innehållen likväl på ett implicit 
plan ibland flyter samman för förståelsen, men också till 
att analysen av språklig representation ges en paradigma-
tisk roll som tenderar att låta viktiga skillnader mellan oli-
ka slag av intentionala upplevelser komma i skymundan.

Med avseende på det vida fenomenologiska begrepp 
om mening som kan appliceras på alla intentionala upple-
velser talar Husserl rent av om ett slags utvidgning av det 
logisk-semantiska betydelsebegreppet. Denna utvidg-
ning sägs emellertid också kräva vissa passande modifika-
tioner. Det handlar knappast om en enkel generalisering 
och det innebär alltså inte utan vidare att all intentionali-
tet egentligen äger rum i ett språkligt eller logiskt medi-
um. Däremot kan detta sättas i samband med idén att all 
upplevelsemening, åtminstone på nivån av föremålslig-
görande aktintentionalitet, i princip är artikulerbar, om 
än inte uttömbar, genom betydelser.7 Detta har inte 
minst en viktig metodologisk betydelse.

Betydelsefenomenologins bakgrund är den kraftfulla kri-
tik av psykologismen inom logiken och kunskapsteorin som 
Husserl utvecklade i det första bandet av Logiska undersök-
ningar, Prolegomena till den rena logiken. Där kombineras en 
negativ kritik riktad mot psykologismens relativistiska 
och skeptiska konsekvenser och ett kritiskt ifrågasättande 
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av de fördomar som psykologismen utgår från med den 
positiva idén om ett nytt, filosofiskt grundlagt ramverk 
för logiken och kunskapsteorin. Syftet är i första hand att 
klarlägga möjligheten av en ren logik som en självständig 
och rent begreppslig vetenskap med anspråk på objektiv 
och universell giltighet. Detta förutsätter i sin tur ett klar-
görande av de mest grundläggande kunskapsteoretiska 
frågorna om möjligheten och innebörden av objektiv 
kunskap och relationen mellan kunskapsakternas subjek-
tivitet och kunskapsinnehållets objektivitet. Detta är allt-
så uppgiften för den tanke- och kunskapsupplevelsernas 
fenomenologi som lanseras i Logiska undersökningar.

Traditionellt är logikens uppgift att tillhandahålla gilti-
ga principer för korrekt, rättfärdigat tänkande. Dessa prin-
ciper har enligt Husserl inte sin grund i tankeakternas fak-
ticitet utan i vissa objektiva väsensförhållanden mellan 
deras objektiva tankeinnehåll. För logiken och kunskapste-
orin kommer sådana innehåll ifråga i första hand som bety-
delser hos språkliga uttryck.8 Det må finnas språk- och re-
presentationslöst tänkande med ett i vissa bemärkelser 
objektivt innehåll, men utan institutionaliserade system 
för representation kommer detta innehåll att sakna all sta-
bil och varaktig tillgänglighet, liksom möjligheten att klart 
och tydligt definieras och ges en plats i ett begreppsligt och 
teoretiskt sammanhang. Det förblir på sätt och vis bundet 
till den konkreta situationen och den konkreta tankeupp-
levelsen, en omedelbart bortflyende episod i medvetande-
strömmen. Det saknar den »ordets allmänhet«, 9 den repe-
terbarhet och reflektiva tillgänglighet som kännetecknar 
språkligt artikulerade begrepp och tankar.

Betydelsefenomenologin uttömmer naturligtvis inte 



66

språkfilosofin och är inte heller avsedd att ge en uttöm-
mande filosofisk redogörelse för språket. Det tematiska 
intresset gäller uteslutande språket i egenskap av ett spe-
cifikt logiskt representationsmedium och hur detta reali-
seras i konkreta språkhändelser. Detta är så att säga en-
dast ett abstrakt skikt. Enligt Husserl är språket som 
helhet först och främst ett medel och medium för kom-
munikation, för sociala språkhandlingar.10

I det positiva alternativet till psykologismen är alltså 
idén om en logisk domän av objektiva tankeinnehåll och 
objektiv sanning av central betydelse. Här knyter Husserl 
an till en tradition av rationalistisk och idealistisk objekti-
vism som med rötter i Platon sträcker sig till Lotze, Bolza-
no och Frege. Samtidigt inser han att det blotta dogmatis-
ka hävdandet av en sådan objektiv domän knappast är 
tillräckligt för att övervinna psykologismen. Man måste 
också ta hänsyn till de berättigade utgångspunkterna i den 
mer subjektivt och psykologiskt inriktade filosofin och 
klargöra hur den logiska domänen är tillgänglig för kun-
skap och inte minst hur de objektiva tanke- och kunskaps-
innehållen förhåller sig till de subjektiva akter som trots 
allt utgör tänkandets och kunskapens verklighet. Hur en 
och samma mentala händelse vid sidan av sitt immanenta 
och faktiska subjektiva innehåll också kan ha ett objektivt, 
ideal-identiskt innehåll är en gåta som enligt Husserl kan 
lösas endast genom ett fenomenologiskt klargörande.11

Utgångspunkten för detta fenomenologiska klargöran-
de är en återgång till den logiska kunskapens egen praktik, 
till dess egen explicita innebörd och operativa källor, med 
andra ord till de logiska sakerna själva, så som de ger sig till 
känna före alla omtolkande filosofiska teorier och reduk-
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tionistiska bortförklaringar. Här visar sig idén om objekti-
va, ideala innehåll vara mer än blott en spekulativ teoretisk 
konstruktion. Logiken och semantiken, men också redan 
den reflektion över språk och tankar som hör till den var-
dagliga kommunikativa erfarenheten, har sina operativa 
källor i en oftast oreflekterad och oproblematisk förtrogen-
het med objektiva innehåll. På dessa källor vilar en tämli-
gen väletablerad praktik av att identifiera, särskilja och 
klassificera innehåll som repeterbara semantiska värden. 
Åtminstone vad gäller en viss kärna av logisk och seman-
tisk teori, verkar det finnas en svårrubbad bas av rättfram 
insikt, i jämförelse med vilken psykologistiska och andra 
reduktionistiska teorier »från sidan av« inte har mycket att 
bidra med. Likväl måste det också sägas att den oproblema-
tiska förtrogenheten med denna domän, som kan jämföras 
med den oproblematiska och oreflekterade förtrogenheten 
med den naturliga inställningens värld, i regel är något 
som just tas för givet, utan att det givnas egen mening och 
räckvidden hos kunskapens giltighet tematiseras och un-
derkastas en kunskapskritisk utvärdering.

Att erkänna denna sfär av positiv givenhet som sådan 
är för Husserl emellertid endast ett första steg. Det räcker 
vidare inte med ett lokalt intuitivt klargörande av logi-
kens grundbegrepp och grundinsikter på grundval av en 
fenomenologisk reflektion över hur sakerna själva kan 
ges, fattas och fasthållas som identifierbara enheter av be-
stämda slag. Som antytts ovan menar Husserl också att 
det krävs ett fenomenologiskt och radikalt kunskapskri-
tiskt klarläggande av ett helt begreppsligt ramverk för lo-
giken och kunskapsteorin, och särskilt av skillnaden och 
relationen mellan subjektiva och objektiva innehåll.
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Därmed har vi redan börjat urskilja det som särskiljer 
det specifikt fenomenologiska sättet att ta sig an de logis-
ka, semantiska och kunskapsteoretiska frågor som antyd-
des ovan. Det handlar om att tematisera själva betydelse- 
och sanningsfenomenen. Men detta är i sin tur endast en 
utgångspunkt för ett mer fundamentalt begreppsligt och 
kunskapskritiskt klargörande på grundval av en reflektion 
över dessa fenomens irreducibla subjektiva dimension.

Trots sina »objektivistiska« utgångspunkter vänder sig 
Husserl starkt mot varje form av metafysisk, psykologisk 
eller annan hypostasering av de ideala och objektiva bety-
delserna. Att tillskriva ideala betydelser eller andra ideala 
objekt, t.ex. aritmetikens tal, realitet och en real roll i tän-
kandet eller förståelsen, det kommer inte på fråga. Här be-
tyder ideal existens och ideal identitet inget annat än att det 
är fråga om genuina objekt eller, mer allmänt, det sanna 
vara som krävs av vissa irreducibla sanningar, i detta fall vad 
logiken utsäger om satser och deras logiska relationer.12

Och här kommer vi till en annan viktig punkt i bety-
delsefenomenologin. Enligt Husserl är inte tänkandets 
objektiva innehåll något som så att säga kommer till tän-
kandet utifrån. Tvärtom gäller det för alla intentionala 
upplevelser att de har de objektiva innehåll de har uteslu-
tande i kraft av sin egen fenomenologiska karaktär. Vi-
dare är denna intrinsikala fenomenologiska karaktär – 
ett i sig differentierat »hur« – allt som krävs för fullt 
bestämd intentionalitet in concreto: dvs. det som gör att 
bestämda föremål kan sägas vara så och så uppfattade fö-
remål för medvetandet. Denna fenomenologiska interna-
lism med avseende på intentionalitet ligger ytterst till 
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grund för hela det fenomenologiska projektets anspråk 
på universell filosofisk betydelse.13

Så kan vi slutligen ta en närmare blick på själva betydel-
sefenomenet.14 Enligt Husserl påträffar vi detta i de upp-
levelser som utgör vår levande förståelse av språkliga ut-
tryck. Med förståelse avses här inte i första hand förståelse 
av andras intentioner, attityder, uppfattningar eller själs-
liv i allmänhet, utan hur språkliga uttryck är givna just 
som betydelsefulla tecken när vi talar såväl som när vi 
lyssnar, när vi skriver såväl som när vi läser. Även i det 
inre tal, som utgör språkligt artikulerat tänkande, förstår 
vi orden som vi använder. Som Husserl uttrycker det i en 
not om det i sammanhanget relevanta förståelsebegrep-
pet: »Denna förståelse är helt enkelt det aktuella bety-
dandet.«15 I denna mening är aktuellt fullgjord förståelse 
inte något annat än närvaron av ett betydelsefullt tecken 
som sådant, av aktuellt betydande in concreto. Betydelse-
fenomenet är alltså en irreducibel och allt genomträng-
ande aspekt av språkets konkreta verklighet.

Husserls reflektion över betydelsefenomenet tar sin ut-
gångspunkt i några fundamentala semiotiska övervägan-
den rörande tecken och deras funktioner. Betydelser är giv-
na just såsom aspekter av tecken, nämligen som aspekter av 
språkliga uttryck. Ett uttrycks betydelse består närmare 
bestämt i det specifika sätt varpå något, alltifrån enkla ting 
och händelser till komplexa saklägen, representeras genom 
uttrycket och därmed blir språkligt framställt. Att vara ett 
tecken är emellertid inte en real egenskap hos de företeelser 
som utgör tecknens fysiska sida. Det finns tecken aktuellt 
endast när något aktuellt fyller en teckenfunktion. I fallet 
med språkliga tecken, språkliga uttryck, talar Husserl om 
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betydande och betydelsefunktion. Utanför den »levande 
funktionen« kan något kallas för ett tecken endast med av-
seende på potentialiteten att fylla en teckenfunktion.

Aktuellt betydande, för att hålla oss till den specifika 
teckenfunktionen hos språkliga uttryck, innebär vidare all-
tid att något betyder något för någon. Närmare bestämt är 
betydandets tilldragelse, själva händelsen av språklig re-
presentation genom vilken något blir sagt om något, given 
som sådan på det egenartade sätt som Husserl beskriver i 
termer av att »leva i fullgörandet av betydandet«. Det 
finns språkliga uttryck in concreto endast i kraft av aktuella 
uppfattningar (tolkningar, tydningar, läsningar) hos sub-
jekt. Det är endast genom dessa som något kan ges en bety-
delsefunktion och gälla som bärare av betydande.

Den levande förståelsen, det aktuella fullgörandet av ett 
uttrycks betydelse, givenheten av det betydelsefulla teck-
net som sådant – detta är olika sätt att beskriva samma sak, 
nämligen den typ av medvetandeupplevelse genom vilken 
ett uttryck är givet som sådant. Denna typ av upplevelse 
kännetecknas av en specifik deskriptiv fenomenologisk ka-
raktär, ett speciellt modus av intentionalt medvetande. 
Den grundläggande fenomenologiska distinktionen med 
avseende på betydelsebegreppet, som framträder när detta 
förs tillbaka till de upplevelser som utgör den primära gi-
venheten av betydelser, är distinktionen mellan å ena sidan 
den blotta fysiska framträdelsen av ett ljud, en inskription 
eller liknande, dvs. av det som utgör det »blotta« tecknet i be-
märkelsen tecknets fysiska, perceptuella sida, och å andra 
sidan den fenomenologiska karaktären hos den levande 
förståelsen, genom vilken det »fulla« tecknet i bemärkelsen 
det betydelsefulla uttrycket är givet som sådant. Enligt 
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Husserl kännetecknas den senare typen av upplevelse av en 
specifik levd intentional medvetandeenhet, i vilken en på 
den blotta fysiska teckenföreteelsen byggd betydelseinten-
tion konstituerar tecknets aktuella betydande, den aktuel-
la representationen av något föremålsligt.

Det primära betydelsefenomenet består alltså inte av ett 
uppfattande eller greppande av betydelser som en särskild 
sorts föremål som på ett eller annat vis bringas inför med-
vetandet. Det primära är den levda givenhet av aktuellt be-
tydande som består i den av den levda förståelsen konstitu-
erade hänvisningen eller tydningen bort från de blotta 
tecknen till det betecknade. Det primära är fullgörandet av 
betydelseintentionen som en medvetandemässig föreställ-
ning av något. När vi lever i fullgörandet av betydandeakter 
är vi riktade mot de betecknade sakerna – i en bemärkelse av 
riktadhet som inte förutsätter att det som vi är riktade mot 
verkligen existerar – snarare än mot betydelseinnehållen i 
bemärkelsen av logiska tankeinnehåll. Betydelser blir givna 
som intellektuellt fattade objekt först genom en specifikt 
logisk reflektion över betydandet, i vilken vi abstraherar ett 
ideal-objektivt logiskt innehåll som, så att säga på tvären, 
ger sig till känna genom det rent fenomenologiska med-
vetandeinnehåll som består i det levda fullgörandet av be-
tydelseintentionen. Föremålsliggörande av betydelser är 
alltså enligt Husserl ett sekundärt fenomen. När det gäller 
förståelsen av de företeelser som utgör betydelsernas kon-
kreta verklighet gäller det att undvika att reifiera betydel-
serna, som blott utgör abstrakta, ideala korrelat.

Husserl skiljer skarpt mellan ett uttrycks betydelse och 
det betecknade föremålsliga korrelatet, t.ex. ett referens-
objekt. Det senare behöver inte alls existera, medan bety-
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delsen hör till uttrycket som sådant, liksom den intentio-
nala riktadheten mot ett föremålsligt korrelat hör till den 
konkreta förståelsen som sådan. Husserl understryker 
emellertid att man med avseende på betydelsen och den 
föremålsliga relationen inte bör tala om två skilda sidor av 
uttrycket. Betydelsen är nämligen inget annat än det spe-
cifika sätt på vilket något betecknas av uttrycket: något 
framställs språkligt som något i ett specifikt modus. Ett sätt 
att utlägga betydelsen är i termer av »det betecknade som 
sådant«, som ett korrelat i modifierad betydelse, vilket re-
flektivt kan hämtas fram ur varje aktuellt betydande. 

En annan fråga är hur man ska förstå relationen mellan 
idén om det betecknade som sådant och det subjektiva in-
tentionala innehåll genom vilket betydandet in concreto 
konstitueras. Trots att Husserl aldrig övergav den feno-
menologiska internalismen med avseende på intentiona-
litet, kom han efter hand att ifrågasätta det outtalade anta-
gandet om betydelsesfärens så att säga ideala interioritet 
och den principiella möjligheten att i reflektionen adekvat 
greppa betydelsernas i deras ideala identitet. Den fördju-
pade fenomenologiska reflektionen över betydelsefeno-
menet ådagalägger i stället hur den ideala betydelsesfären 
är präglad av en radikal exterioritet och outtömlighet av 
samma slag som den som präglar den reala världen, i dess 
tillfälliga och transcendenta vara.16 

Den fenomenologiska återgången till betydelsernas 
otvivelaktiga reflektiva givenhet är alltså bara ett första 
steg i en radikal förnuftskritisk reflektion som strävar ef-
ter att övervinna all okritisk naivitet: »Med detta har na-
turligtvis inte betydelsernas fenomenologi nått sitt slut, 
utan här tar den sin början.«
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Noter
1.  Logiska undersökningar 2, övers. Karl Weigelt och Jim Jakobsson 

(Stockholm: Thales, 2000), 217f.
2.  För dessa teman se t.ex. Idéer, övers. Jim Jakobsson (Stockholm: 

Thales, 2004) § 55; Cartesianska meditationer, övers. Daniel Birn-
baum och Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: Daidalos, 1992), § 17; 
Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Ver-
nunuft, Husserliana XVII, red. Paul Janssen (Haag: Nijhoff, 1974), § 
104; Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie, Husserliana VI, red. Walter Biemel (Haag: Nijhoff, 
1969), § 52.

3.  För frågan om relationen mellan logisk betydelse och mening i vi-
daste bemärkelse se t.ex. Idéer, § 124 och Formale und transzendentale 
Logik, 24ff, 162ff, 191ff, 269 och 27ff.

4.  Se Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen 
Vernunuft, 162ff och 175ff.

5.  Se Idéer, § 124.
6.  Denna fråga behandlas utförligt i min avhandling The Signified 

World: The Problem of Occasionality in Husserl’s Phenomenology of Mea-
ning (Stockholm: Stockholm Studies in Philosophy 31, Acta Univer-
sitatis Stockholmiensis, 2008).

7.  Se Idéer, § 124.
8.  Se t.ex. Logiska undersökningar 2, 15f och 17f.
9.  För detta uttryck, se Logiska undersökningar 3, övers. Jim Jakobsson 

(Stockholm: Thales, 2002), 233ff.
10. Logiska undersökningar 2, 53ff.
11.  Logiska undersökningar 2, 31; Formale und transzendentale Logik, 191ff.
12.  Se t.ex. Logiska undersökningar 2, 127f.
13.  För ett utförligt resonemang om denna punkt, se min The Signified 

World, särskilt kapitel fyra, »Remarks on phenomenological 
internalism«.

14.  Följande utläggning baseras på den klassiska framställningen i den 
första logiska undersökningen, »Uttryck och betydelse«, Logiska un-
dersökningar 2.

15.  Logiska undersökningar 2, 395.
16. För denna punkt, se min The Signified World, särskilt kapitel fem, 

»Meaning and the phenomenon of the world«.




