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Vi har problem -

om medvaro i ljuset av klimatkrisen



Abstract 

This essay tries to find a possible way for us to deal with the questions concerning climate change 

by looking into an alternative conception of being. One can speak of the ongoing climate change as 

a crisis that concerns all of human kind and all beings on earth, but how can we fight it together? 

The situation demands us to re-think how we humans exist together and among other beings. 

Despite that the situation calls for instant and radical action, we seem unwilling to do enough. We 

get stuck on questions about who should take action: is it the politicians or each one alone, or is 

there something in between? By looking more deeply into the concept of Mitsein as Martin 

Heidegger depicts it in Being and Time, Jean-Luc Nancy brings to light a possible way past the 

problematic thought of Heidegger. Nancy shows us in Being Singular Plural that Heideggers 

exposition on Mitsein is a mere sketch when considering the full potential of the concept. By 

determining Mitsein as being fundamentally-ontologically originary and anterior to the 

individuation of Dasein, Nancy opens up a whole new field of thought. According to Nancy, the 

existential analytic has to begin with something like a ”co-existential analytic”, which will draw the 

lines for how we exist being-with. With a concept like being singular plural and his way of 

conceptualizing meaning, Nancy might give us some possible tools to cope with our situation today. 

Nancys actuality is confirmed by the ecological philosopher Mick Smith, who emphasizes the 

demand for a new approach towards nature and what it means to be. Smith adds to the essay a 

glimpse of an emerging philosophical discourse about the thought of an ecological community, 

where the concept of being singular plural could possibly play a central part. 

Keywords: Mitsein, being-with, Nancy, being plural singular, ontology, climate crisis, Smith  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Jorden är ej skapad av människohänder - men människohänder har slagit sig under jorden. 

Och dock låter jorden sig ej ägas. Om den missbrukas, lider den och upphör att ge. 

  - ur Fred med jorden av Elin Wägner och Elisabeth Tamm 
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• Inledning 

It is, I promise, worse than you think. 
         - David Wallace-Wells  1

1. Motiv 

Den klimatkris vi idag upplever är något helt unikt i mänsklighetens historia.  Aldrig förut har ett 2

problem varit så omfattande, berört så många och krävt så stora åtgärder. Man skulle i krisens spår 

kunna förvänta sig en bred kritisk front, en ”radikal uppslutning”, storskaliga demonstrationer och 

protester för miljön. Men så är inte fallet, ty reaktionerna är ännu påfallande ringa sett till 

problemets obevekliga allvar och omfattning. Snarare drabbas vi av ångest, kollektiv existentiell 

ångest. Ty det står idag klart för de flesta att klimatkrisen inte endast berör en själv, utan i lika hög 

grad själva livet på vår planet och fortsätter vi att leva som vi gör idag, är vi dömda till en våldsam 

kamp för vår överlevnad i en alltmer ogästvänlig natur.  Inför detta beklämmande faktum är det inte 3

konstigt att vi tycker oss stå handfallna. Ty hur ska vi, ”de ångestdrabbade”, agera när vi möter ett 

problem som berör allt och alla på vår jord? Var ska vi börja? Vi lever i en tid då inget längre är 

endast lokalt, ty ett kraftverk här, smälter isen där; en sojaböna här, skövlar skogen där. 

Orsakssamband som inte längre går att förneka. Idag kan till exempel en bonde i Peru kräva ansvar 

av ett energibolag i Tyskland när han ser glaciären på berget invid smälta.  En dylik juridisk process 4

kan anses naiv, men den visar på en filosofisk aspekt av vår existens som vi ännu inte filosofiskt 

fullt tillfredsställande förklarat: vår fundamentala gemenskap på denna jord. Politiska åsikter åsido 

måste man erkänna att vi här står ansikte mot ansikte med en ännu inte tillräckligt tänkt gåta: gåtan 

rörande hur vi är med varandra. Inför detta problem står naturvetenskaperna handfallna, ty dess 

”lösning” kan endast närmas med hjälp av filosofi. Det kan nämligen endast vara filosofins uppgift 

att tänka hur vi är med varandra på ett fundamentalontologiskt plan och lägga grunden för en 

samhällelig gemenskap konstituerad efter detta faktum. Ett första steg i rätt riktning kan vara något 

 Wallace-Wells, David. ”The Uninhabitable Earth”, New York magazine, 9 juli, 2017.1

 Begreppet ”klimatkris” innefattar här en mängd betydelser. Klimatkrisen rör såväl konsekvenserna av utsläpp av växthusgaser, som 2

bristande hänsyn till mer lokala miljöfrågor, t.ex. huruvida man ska röja skog för odlings- och betesmark eller om man ska använda 
ett visst gödningsmedel eller inte. Kort sagt: i föreliggande uppsats innefattar begreppet klimatkris all skadlig påverkan människan 
har på miljön.

 En lättillgänglig genomgång av en del av de effekter vi har att vänta: NASA. How climate is changing, California Institute of 3

Technology, 2019. Länk: https://climate.nasa.gov/effects/

Wetzel, Daniel. ”Ein Bauer aus Peru schockt globale Energieriesen”, Die Welt, 24 november, 2016. Länk: https://www.welt.de/
wirtschaft/article159735060/Ein-Bauer-aus-Peru-schockt-globale-Energieriesen.html
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så motsägelsefullt som att återgå till den tänkare som bidrog aktivt till att konstituera den allra mest 

fasansfulla samhälleliga gemenskap människan skådat, Martin Heidegger. 

  Att återgå till Heideggers verk för att finna en väg för tanken på hållbar gemenskap kan tyckas 

motsägelsefullt, då vi idag med säkerhet vet att han var mer än ytligt engagerad i den tyska 

nationalsocialismen och att hans antisemitism var mer än bara opportunistiska floskler.  Det står 5

utan tvivel att Heidegger var nazist och det går i stora delar av hans verk att igenkänna ett 

nationalsocialistiskt patos. Kunskap som med rätta gör allt samröre med Heidegger kontroversiellt 

och i behov av förtydliganden för att vara legitimt. Likväl måste man erkänna Vara och tid (1927) 

för vad det är: ett absolut banbrytande verk om den mänskliga existensen. De politiska undertonerna 

i Vara och tid är emellertid ytterst problematiska. Teorin om folket är lika skadlig idag som då 

nationalsocialismen tog bruk av den.  Och vi kan inte göra annat än att ta lärdom av de teoretiska 6

felsteg Heidegger genomförde och försöka undvika dem med alla tillgängliga medel när vi tar itu 

med hans fundamentalontologiska projekt. Det finns dock goda skäl till varför man bör återgå till 

Vara och tid, dels för att visa på de fel Heidegger genomför, dels för att utveckla de resonemang 

som förblev ofullbordade. Vara och tids kanske mest intressanta ofullbordade resonemang är det 

kring medvaro [Mitsein]. Heideggers analys av medvaro är nämligen inte mer än blott en skiss i 

sammanhanget. Han verkar här möta ett problem, ty fastän tillvaro [Dasein] bestämdes vara lika-

ursprungligt medvaro, undergår medvaro inte någon omfattande utläggning. Den ”blotta” medvaron 

förblir i mångt och mycket otänkt hos Heidegger. Det vi ser i Vara och tid är snarare en pendling 

mellan å ena sidan tillvarons oegentliga medvaro i mannet, å andra sidan en egentlig medvaro i 

folket, där fokus är betydligt större på tillvarons oegentliga sätt att vara. Medvaron blir hos 

Heidegger ett slags språngbräda för tillvarons individuation och bihang som tillvaron måste ta sig 

an för att kunna bli självständig.  

  Den franske filosofen Jean-Luc Nancy har kanske djupare och mer pregnant än någon tidigare 

uppmärksammat denna svaghet hos Heidegger. Nancy menar att vi, istället för att avspisa 

Heidegger som ovidkommande i och med banden till nationalsocialismen, måste gå tillbaka till 

 De nyligen utgivna ”svarta häften” har givit oss en ingående blick i Heideggers tankar under de kritiska åren 1931-1948. De svarta 5

häftena har utkommit i fyra band, se: Heidegger, Martin. Gesamtausgabe Band 94-97, red. Peter Trawny, Frankfurt am Main: 
Klostermann, 2014-2015.

 Med hänsyn till den politiska högersväng vi idag kan urskilja, skulle föreliggande uppsats lika gärna ha handlat om hur dagens yttre 6

höger återigen gör bruk av Heideggers teori kring folket. För att stoppa den yttersta högern från att återuppväcka Heideggers 
folkstanke måste vi i lika hög grad som de sysselsätta oss med hans filosofi. Det bör även sägas att det finns påfallande många 
gemensamma nämnare i hur den ”nya högern” och klimatkrisen uppkommit, med hänsyn till bl.a. globalisering. Se: Biener, Rudolf. 
Dangerous Minds, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2018.
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hans filosofi för att försöka tänka det som där inte utvecklades tillräckligt.  När Nancy författade 7

sitt kanske mest centrala verk kring temat medvaro, Being Singular Plural (1996), hade 

sovjetkommunismen just fallit, Kalla kriget gick mot sitt slut och den liberala världsordningen såg 

ut att ”segra”. Den fråga som aktualiserades i och med kommunismens uppkomst och fall, menar 

Nancy, var ingen mindre än den om vår förmåga att säga ”vi”. Sedan kommunismens fall har vi inte 

lyckats återuppta denna dess ursprungliga ambition. Dagens oförmåga att säga ”vi” påverkar även i 

grunden, menar Nancy, vår förmåga att säga ”jag”, av den enkla anledningen att inget kan vara 

singulärt utan att samtidigt vara plural. När klimatkrisen idag kräver att vi mobiliserar oss framstår 

denna brist än tydligare, då den liberala samhällsordning som dikterar våra liv är inte förankrad i en 

ontologi som möjliggör ett ”vi” (alltså: en ontologi som omfattar allt liv). Vi står, om man ska vara 

tydlig, utan ett gemensamt ”fundament”. Nancys projekt må vara politiskt färgat, intentionen är 

emellertid varken att återuppliva kommunismen eller att rekonstruera den. Likväl sökte 

kommunismen den samhälleliga gemenskap vi ännu inte funnit, men, hävdar Nancy, misslyckades 

med att tänka medvaro utan att först behöva tänka samhälle. Kommunismen förblev således en 

ideologi vari individen tvingades att underställa sig en högre idé.  Nancy försöker fånga och belysa 8

den ursprungliga ambition kommunismen föresatte sig: tanken på ett samhälle vari man tar verklig 

hänsyn till varje singulärt plural vara i det myller av varanden livet på jorden består av, för att på 

den vägen lägga grunden för ett ”vi”.  

  Behovet av denna tankeaktivitet visar sig tydligare än någonsin i och med klimatkrisen. 

Klimatkrisens omfattning tvingar oss att inse att uppgiften att bekämpa krisen inte endast gäller den 

politiska sfären, utan att den tangerar något utöver det politiska, något djupare inom oss och hur vi 

uppfattar vad det innebär att existera. I det vi kan benämna som ”globaliseringens tid” har ett 

fenomen som klimatkrisen, menar Nancy, bekräftat det faktum att vi delar vår jord mellan oss. Vi 

får dock problem när vi ska sätta ord på hur denna delning är konstituerad och vad den ontologiskt 

innebär för människan. Fenomenet klimatkris sätter fingret på det behov Nancy försöker framhäva i 

sina arbeten kring medvaro: att åter försöka förstå hur vi delar varat med andra varanden. En ny 

förståelse av varat baserad på delning och med hänsyn till hur vi existerar med andra skulle kunna 

hjälpa oss i att tänka en hållbar gemenskap, där det tas hänsyn till både människa, djur och natur 

utefter deras respektive behov. Det saknas inte tidigare försök till att forma hållbara samhällen. Ett 

 I The Banality of Heidegger resonerar Nancy kring de avslöjanden som framkommit med de svarta häftena. Skriften är inte någon 7

försvarsskrift utan ett resonemang och har till avsikt att lyfta upp olika aspekter av hur man kan tolka Heideggers ställningstagande. 
Nancy, Jean-Luc. The Banality of Heidegger, övers. Jeff Fort, New York: Fordham University Press, 2017.

 Nancy, Jean-Luc. Being Singular Plural, övers. Robert D. Richardson and Anne E. O'Byrne, California: Stanford University Press, 8

2000, s. 24. Nancy försöker givetvis inte på något vis rättfärdiga de fruktansvärda brott mot mänskligheten som genomförts i 
kommunismens namn, snarare önskar han poängtera att det går att skapa en gemenskap som liknar kommunismens grundtanke utan 
att falla i samma fällor.
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av de mest intressanta försöken att tänka ett hållbart samhälle presenteras av ekofilosofin, en 

interdisciplinär tvärvetenskap som involverar modern ekologi och filosofi. Ekofilosoferna hävdar 

ett absolut behov av en ekologisk gemenskap, där människan inte längre är det självklara nav vilket 

jorden snurrar kring. Ekofilosofin hymlar inte med att den står i häftig opposition till hur vi sedan 

upplysningen lagt naturen under oss och att de därav förespråkar en posthumanistisk teori kring vad 

det är att vara människa.  Bland de mest engagerande ekologiska filosoferna återfinns Mick Smith, 9

som i sin ekofilosofi argumenterar för ett mer nyanserat synsätt på vår existens utifrån ekologiska 

fakta kring livet på jorden. Smith ingår i en tradition som har hämtat mycket av sitt filosofiska stoff 

och patos från den norske filosofen Arne Næss, som var bland de första med att utveckla en filosofi 

som beaktade ekologiska utsagor om livet på jorden. Næss ekofilosofiska arv är ”tyvärr” mer 

aktuellt än någonsin och den tanke han utvecklade i Ekologi, samhälle och livsstil (1978) är en 

levande inspirationskälla för dagens ekofilosofer. Hur Næss föreställde sig att vi skulle utveckla 

etiska principer ur ekologin är i mångt och mycket den vision dagens ekofilosofer fortsätter att odla. 

Som vi ska se får Jean-Luc Nancys teori kring medvaro en betydande roll i hur Smith tänker sig att 

ekofilosofin kan utvecklas mot just en sådan etisk hållning. Begreppet att vara singulärt plural 

används här för visa att vi inte existerar ensamma och oberoende av andra vara, ty att vara singulärt 

plural demonstrerar, vill Smith hävda, hur människan är ett slags varande bland en myriad av olika 

varanden. Även Nancys utläggning om begreppet mening får en central betydelse hos Smith, ty 

Nancys bestämning av varat såsom ”singulära kroppar i beröring med varandra” kan belysa det 

faktum att det inte endast är människan som kan ”beröras av mening”. Redan i det fundamentala 

faktum att vi existerar, menar Nancy, är vi i beröring med allt annat vara. Mening är i detta 

sammanhang hur vi delar detta vara-med allt annat. Smith lyfter frågan om mening mot bakgrund 

av fenomenet utrotning, som enligt honom indikerar att vi måste tänka om hur vi förstår och 

värderar mening, då människan ”alltför länge” har varit det varande som dikterat vad som har och 

inte har mening i naturen. I händerna på ekofilosofin blir Nancys ontologi således en ontologi som 

hjälper till att exponera en posthumanistisk syn på existensen, i vilken begreppen att vara singulärt 

plural och mening skulle kunna vara ett sätt för oss att utveckla vår syn på gemenskap. 

  Likt Nancy och Smith har jag inga ambitioner att lösa särskilda etiska dilemman eller konstituera 

en ”ny” politik. Min ambition är snarare att med Nancy hävda behovet av att bestämma medvaron 

som fundamentalontologiskt ursprunglig, vilket är ett första steg i en lång process mot ett hållbart 

liv, som vi alla måste delta aktivt i. En ambition som kommer framstå tydligare i mötet med Smith 

 När jag här talar om naturen är det om naturen som ”biologiskt livsrum” och inte i någon metafysisk mening, såsom i ”människans 9

natur”. Med natur hänvisar jag kort sagt till träd, gräs och stenar etc.
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ekofilosofiska teori. Frågan vi inledningsvis bör ställa oss lyder: kan Jean-Luc Nancys 

fundamentalontologiska projekt i Being Singular Plural hjälpa oss att forma ett ”vi” i kampen mot 

klimatkrisen? 

2. Syfte och metod 

Hur ska vi ta oss an klimatkrisen? Dagligen dryftas frågan i dagspressen och åsikterna om hur vi 

bäst ska ta oss an krisen går ofta isär.  Vi har trots krisens omfattning och allvar förvånansvärt svårt 10

att enas i hur vi ska gå till väga. Vi börjar dessutom få ont om tid, forskningen visar att det krävs 

hastiga och enorma åtgärder för att bromsa in vår klimatpåverkan, ty tiden är förbi för små steg i 

rätt riktning. Vi måste försöka att filosofiskt visa att den peruanske bonden som utkämpar en Davids 

kamp mot Goliat har rätt, att det går att utkräva etiskt och juridiskt ansvar utifrån tanken att vi 

existerar gemensamt på denna jord och att vad vi gör här, kan göra skada där. Vad är det vi delar 

som gör en dylik kritik möjlig? Vidare bör vi fråga oss själva hur vi förhåller oss till den natur som 

omger oss. Klimatkrisen drabbar nämligen inte bara människan, utan lika väl allt organiskt liv på 

jorden. Hur kan vi skapa ett enhälligt förhållningssätt till detta faktum, att vi är i konstant och 

ofrånkomlig beröring med vår omvärld? 

  Min förhoppning är att visa hur Jean-Luc Nancys omläsning och utveckling av begreppet medvaro 

[Mitsein] i Vara och tid kan ligga till grund för ett sätt för samtiden att tänka hur vi existerar med 

varandra. I min läsning av Being Singular Plural kommer jag att lyfta fram begreppen att vara 

singulärt plural, kropp och mening som särskilt betydelsefulla för den förutsatta uppgiften. 

Begreppet att vara singulärt plural erbjuder ett alternativt sätt för människan att förhålla sig till sin 

existens, inte minst i en tid då omfattningen av de problem människan står inför inte bara berör 

människan, utan allt liv på vår planet. Jag tänker därav även försöka visa att Nancys teori går att 

läsa som ett steg bort från en antropocentrisk förståelse av livet på jorden. Nancys begrepp kan 

således komma att spela en betydande roll för ekofilosofin i dess försök att utarbeta tanken på ett 

ekologiskt samhälle. Jag kommer dock inte inlåta mig på att utlägga en politisk filosofi eller 

filosofisk politik, utan jag kommer istället att sträva efter att hålla mig så nära den ontologiska 

aspekten av vår medvaro som möjligt. 

  Det finns olika sätt att ta sig an Heideggers filosofi: man kan antigen anamma terminologin och 

göra Heideggers språk till sitt eget, eller så utför man en destruktion av Heideggers begreppsapparat 

för att nyttja begreppen i en annan språkdräkt. Det handlar i mångt och mycket om en balansgång. 

 I den offentliga debatten har vi sett allt från idéer kring en ”global despoti i klimatet tjänst” till ståndpunkten att ”individens makt 10

är marginell”. Se:  Tännsjö, Torbjörn. ”Så kan klimatkrisen leda fram till en global despoti”, Dagens nyheter., 28 november, 2018. & 
Norberg, Johan. ”Att sluta flyga räddar inte världen – bara våra samveten”, Aftonbladet, 20 november, 2018.
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Jean-Luc Nancy tillhör den förra gruppen av uttolkare, då han i sin läsning och utveckling av 

Heideggers resonemang följer terminologin nära. Nancy utför i Being Singular Plural en närläsning 

av utläggningen om medvaro, vilket gör att verket kräver mycket av sin läsare. Vi kommer därav 

inledningsvis göra ett kort uppehåll vid Heidegger för att skaffa oss en överblick över bland annat 

den kontext ur vilken diskursen om medvaro uppstod, men även för att se närmre på ytterligare 

några betydande begrepp i Vara och tid som har haft betydelse för vår förståelse av medvaro. Det är 

således inte en destruktion av Heidegger eller Nancy som jag har i sikte, utan en utredning och 

utveckling av begreppet medvaro inom en redan given teoretisk ram, vilken jag terminologiskt 

kommer att följa.  

  Detsamma gäller hur Smith tar sig an Nancys begreppsapparat, Smith bryter ut Nancys begrepp ur 

dess komplexa sammanhang i Being Singular Plural för att belysa dess potential för den ekologiska 

filosofin. Nancys filosofiska stil är i sig en manifestation av hans teori; man kan se en ständig 

rörlighet, texten närmar sig ett begrepp, för att sedan dra sig undan och således undvika all slags 

kristallisation av tanke. För Nancy blir sättet han uttrycker sig en del av metoden, vilket binder hans 

filosofi nära originalspråket. Det bör dock inte anses vara ett hinder, snarare en sporre för varje 

försök till tolkning. Jag kommer emellertid här att så långt det går att konkretisera Nancys begrepp, 

med den ödmjuka förhoppningen att inte bruka alltför mycket våld på dem. 

3. Frågeställningar och disposition 

Min primära fråga lyder: kan Jean-Luc Nancys fundamentalontologiska projekt i Being Singular 

Plural hjälpa oss att forma ett ”vi” i kampen mot klimatkrisen? Frågan har ett flertal ursprung, dels 

i hur Nancy belyser Heideggers bristfälliga utläggning om medvaro, dels i de krav som klimatkrisen 

ställer på mänskligheten. Frågan jag lägger fram bottnar således i Heidegger, förmedlad genom 

Nancy och aktualiserad i den rådande klimatkrisen, som här kommer att läsas i ljuset av Smiths 

teori kring bland annat utrotning. Frågan leder givetvis till en plym av följdfrågor. Man måste t.ex. 

för tydlighetens skull söka reda på var Heidegger ”gick fel” och vilka spår man ska följa i 

tillvaroanalytiken för att klarlägga medvaro som fundamentalontologiskt ursprunglig. Därefter 

måste man försöka förstå Nancys teori om vara i Being singular plural och se den i ljuset av 

klimatkrisen. Kan ekologisk filosofi i samspel med Nancy vara en möjlig väg för oss att gå? 

Jag kommer i avsnitt (a) skissa en kortfattad överblick över den politiska kontext som förelåg när 

Nancy skrev Being Singular Plural, samt visa varför Heideggers medvarobegrepp i Vara och tid är 

intressant för oss att återgå till. Vi kommer här se hur det uppstår en glidning från politik till 
�10



ontologi (och tillbaka). Jag kommer, som sagt, dock medvetet hålla mig undan politiska utsagor för 

att framhäva de ontologiska aspekterna av Nancys teori och tydliggöra vad de implicerar för oss. 

Avsnitt (a) leds mjukt över till avsnitt (b), i vilket jag kommer att redogöra för ett antal utvalda 

begrepp från Jean-Luc Nancys medvaroanalytik i Being Singular Plural. Jag lägger här tonvikt på 

begreppen att vara singulärt plural [être singulier pluriel], mening [sens], kropp [corps] och 

närvaro [présence] för att belysa det sätt Nancy utvecklar medvarobegreppet. I avsnitt (c) kommer 

jag att lyfta fram hur Mick Smith tolkar och gör bruk av begreppen att vara singulärt plural och 

mening utifrån fenomenet utrotning. Avsnittet kommer även introducera ekofilosofi och ekosofi 

som de ursprungligen uppstod hos Arne Næss. Här har jag ambitionen att tydliggöra hur Nancys 

ontologi går hand i hand med Smiths ambition, som i mångt och mycket är en fortsättning på vad 

Næss försökte framhäva i termen ekosofi. 

4. Tidigare forskning 

Receptionen av Jean-Luc Nancys teori går att grovt dela in i två grupper. Vi kan å ena sidan se hur 

Nancys begrepp bryts ut ur deras ursprungliga sammanhang för att användas i en mer konkret och 

fri form, vilket innebär ett visst bruk våld på begreppen då Nancy i sina filosofiska texter medvetet 

undviker definitioner och systembildning; å andra sidan har vi en fransk grupp av uttolkare som 

ingår i en fortlöpande diskussion kring gemenskap, där bland annat Jacques Derrida och Maurice 

Blanchot, men även den italienske filosofen Gorgio Agamben, förekommer. Den ”franska” 

diskursen om medvaro har emellertid sitt ursprung hos Georges Bataille, vars inverkan på Nancys 

teori om gemenskap är tydlig i ett av hans mer politisk betonade verk, The Inoperative Community 

(1990). Något förenklat kan man läsa The Inoperative Community som en förlaga till Being 

Singular Plural, där han går på djupet av tanken att vi är med varandra på ett fundamentalt plan. 

  Tidigare forskning kring Jean-Luc Nancy och klimatkrisen är relativt ringa till sin omfattning. 

Nancy påtalas dock allt oftare inom ekologisk filosofi, där hans begrepp att vara singulärt plural 

och mening har funnit en plats i tanken på en ekologisk gemenskap. I artikeln ”Ecological 

Community, the Sense of the World, and Senseless Extinction” (2013) försöker Mick Smith visa hur 

Nancys begrepp kan bidra till en mer symbiotisk förståelse av människans vara i världen. 

Ekofilosofin försöker utveckla en helhetsteori om samspelet mellan levande väsen och deras 

omvärld. Idag har ekofilosofin allt mer närmat sig en posthumanistisk teori, i vilken människan inte 

längre är ”skapelsens” höjdpunkt. 

  Martin Heideggers Vara och tid kan ses som ett filosofiskt prisma, i vilket den västerländska 

filosofin sammanstrålar och byter skepnad. Inget annat enskilt filosofiskt verk från 1900-talet kan 
�11



mäta sig med den genomslagskraft Vara och tid hade på samtida och efterföljande filosofi. 

Forskningen kring Heideggers filosofi är minst sagt oöverskådlig och en närmare introduktion av 

hans person och tanke lär inte behövas.  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• Utredning 

… the question should be the community of being, and not the 
being of community. Or if you prefer: the community of 
existence, and not the essence of community. 

- Jean-Luc Nancy  11

a. Låt Heidegger leda oss, om den svåra frågan om hur vi är med varandra 

Vi måste försöka förstå att de problem som visar sig i klimatkrisen har sin grund i hur vi tänker och 

förstår sättet på vilket vi är i världen. Vi är, hävdar Jean-Luc Nancy i Being Singular Plural, 

existentiellt vilsna i en samtid där varje tanke på gemenskap är omöjlig.  Vi är oförmögna att 12

samlas oss i gemenskap utan att ge denna en metafysisk betydelse, som har till avsikt att övervinna 

den grundläggande pluralitet som ligger i botten av vad det innebär att existera. Ty alla de slags 

gemenskaper vi idag försöker konstruera, fortsätter Nancy, faller tillbaka på en metafysisk idé om 

gemenskap. Även de så vida spridda gruppmarkörerna etnicitet, nationalitet, kultur och ”rötter” 

upprepar detta misstag. Ta till exempel etnicitet, som må bejaka singulära skillnader bland oss, men 

endast med resultatet att, menar Nancy, individuella särdrag blir infraindividuella och därmed något 

som utmärker den singulära gruppen.  En logik som ligger till grund för ett flertal av de senaste 13

decenniernas mest fruktansvärda sammandrabbningar mellan olika grupper.  Dessa moderna 14

gruppkonstellationer, menar Nancy, har alla framkommit i skuggan av det teologisk-politiskas 

undandragande från makten.  Tydligast blir detta historiska skeende med ett exempel ur 15

förkrigstidens Europa och hur dubbelmonarkin Österrike-Ungern kunde hålla samman stora grupper 

av olika kultur, etnicitet och religion, utan att de drabbade samman. Men så snart den suveräne 

kejsaren föll brakade allt ihop.  Det hör här till saken att Nancys Being Singular Plural även kan 16

läsas som ett inlägg i diskursen om suveränitet. Diskursen om suveränitet kan kortfattat 

 Nancy, Jean-Luc. ”Of Being-in-Common.”, övers. James Creech, i Community of Loose Ends, red. Miami Theory Collective, 11

Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.

 Nancy. 2000, s. 1.12

 Nancy. 2000, s. 8.13

 Nancy. 2000, s. XII.14

 Ibid.15

 Danielsen, Andreas. Hederskriget: hur Österrike-Ungern startade första världskriget, Stockholm: Atlantis, 2014.16
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karakteriseras som frågan om varifrån det politiska beslutet ”erhåller sin makt” då Gud inte längre 

finns där som den suveräna maktens garant. Diskursen har formats av bland annat den tyske 

politiske teoretikern Carl Schmitt, som i ett flertal betydande arbeten tydliggjorde problemet med 

det suveräna beslutet i framförallt Weimarrepubliken, och då i jämförelse med hur det tog sig 

uttryck i Otto von Bismarcks förkrigstida Preussen.  Att hastigt nämna Schmitt är inte helt 17

ovidkommande i sammanhanget då han, likt Heidegger, i nationalsocialismen fann en möjlig 

lösning på problematiken kring suveränitet i det ateistiska samhället (även om det var från två olika 

håll, då den förre hoppades på möjligheten till ett suveränt politiskt beslut och den senare på ett 

starkt folk.) Schmitt pekade på problemet med att den politiska makten inte längre kunde hänvisa 

till Gud för att rättfärdiga dess maktutövning, och att efter det att, som det heter hos Nietzsche, Gud 

är död, måste den styrande makten rättfärdiga sig på annat vis.  I denna process kom även bilden 18

av hur vi konstituerar våra samhällen att förändras. Föreställningen om det kristna samfundet kunde 

inte längre stå modell för hur vi skulle forma gemenskap, utan kom att upphöra samtidigt som den 

teologisk-politiska maktordningen föll. Det teologisk-politiskas återgång har, menar Nancy, således 

resulterat i ”tillbakagången av varje rum, form eller yta på vilken en samhällsstruktur skulle kunna 

projiceras.”  Nancy menar att det teologisk-politiska samhällstanken sönderföll i två förenade 19

tendenser, som båda omöjliggör en fundamentalt förankrad tanke om gemenskap. Å ena sidan så 

fyllde lagen det politiska maktvakuum som uppstått efter Guds frånfälle, dels genom att lagen kom 

att bli en ”formell abstraktion […] som otvivelaktigt ’gör rätt’” för sig, fast utan att ge dess utfall 

någon mening annat än i sig själv, dels genom att lagen röjt sig som ”absolut” med avseende på att 

lagen, trots att den inte representeras av något eller någon, gäller som absolut lag [la Loi].  Å 20

andra sidan kom bortfallet av traditionella sätt att forma samhällelig gemenskap att ställa samhället, 

menar Nancy, ”ansikte mot ansikte med sig självt, i vilket att vara-social kom att definieras av dessa 

speglar, och förlorade sig självt i detta gnistrande skådespel av ljus och bilder”.  Det har med dessa 21

båda utfall blivit svårare, fortsätter Nancy, att försöka kritisera den rådande ordningen då det, kort 

sagt och förenklat, inte finns något att kritisera. Varje form och figur samhället förut hade att 

 Se: Schmitt, Carl. Political theology: four chapters on the concept of sovereignty, övers. George Schwab, University of Chicago 17

Press ed. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 2005.

 Schmitt. 2005, s. 36ff, samt Nietzsche, Friedrich. Den glada vetenskapen, övers. Carl-Henning Wijkmark, Göteborg: Korpen, 18

2011, s. 134.

 Nancy. 2000, s. 47.19

 Nancy. 2000, s. 48.20

 Nancy. 2000, s. 49. Nancy talar här om situationismens marxistiska kritik av samhället som ett skådespel, i vilket individen har 21

tappat kontakten med både sig själv och det samhälle den existerar i. En slags total alienation genom varufetischism som resulterar i 
ett samhälle där människan endast passivt kan åse hur samhället pågår likt ett skådespel. Enligt Nancy var situationismen den sista i 
raden av ”slagkraftiga” kritiker av samhället, för att ta del av situationismens grundtanke se: Debord, Guy, Skådespelssamhället, 
övers. Bengt Ericson, Daidalos, Göteborg, 2002.
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efterlikna är borta och har ersatts av den blotta rumsliga samvaron, ty vad är det som visar sig om 

inte just det, att vi är blott med varandra?  Vi har dock inte ontologiskt lyckats förklara denna blotta 22

medvaro med varandra, som skulle, hävdar Nancy, kunna ligga till grund för ett sätt att kritisera 

sättet vi är i dagens samhälle. För att förmå att kritisera och omvälva den rådande ordningen (läs 

klimatkrisen) menar Nancy att vi behöver utveckla 

…an ontology of being-with-one-another, and this ontology must support both the sphere of ”nature” 
and sphere of ”history,” as well as both the ”human” and the ”nonhuman”; it must be an ontology for 
the world, for everyone—and if I can be so bold, it has to be an ontology for each and every one and 
for the world ”as a totality,” and nothing short of the whole world, since this is all there is (but, in this 
way, there is all.)  23

Vi lyckas helt enkelt inte tänka hur vi är med varandra bortom en metafysisk idé om gemenskap. 

Detta problem är på intet sätt nytt för den västerländska filosofin. I artikeln ”The Being-With of 

Being-There” lyfter Nancy fram hur problemet följt det filosofiska tänkandet ända sedan 

uppkomsten av den antika statsstaten.  I teori efter teori har man försökt undkomma de problem 24

som uppstår i mötet mellan individen och samhället, från Aristoteles zoon logon echon, över 

Rousseaus samhällskontrakt, till Marx socialism.  Deras gemensamma misstag är emellertid, 25

menar Nancy, att de inte lyckas tänka vara-med utan att först behöva tänka en överordnad 

samhällelig gemenskap. Tankefiguren är snarlik för alla tre teorier: för att få ta del av denna 

samhälleliga gemenskap måste individen först transcendera sig själv.  Traditionen har gång på 26

gång hamnat i denna delning av subjektet i två: å ena sidan ”jaget”, å andra sidan ”samhället”. 

Däremellan, hävdar Nancy, finns det ingen plats för tanken att vara-med (varandra) utan att först 

behöva hantera subjektets singularitet. Traditionens uppenbara problem med att tänka gemenskap 

tvingar oss, menar Nancy, att fortsätta tänka denna ”gåta”.  27

  Enligt Nancy är det Heideggers fundamentalontologiska projekt i Vara och tid som ”satt oss på 

den väg [chemin] vi nu är på, tillsammans, vare sig vi vet det eller ej.”  Heidegger förklarar där, 28

och i rent skissartade passager, att sättet tillvaron är med andra vara av ”tillvaromässig karaktär” 

 Nancy. 2000, s. 47.22

 Nancy. 2000, s. 54.23

 Nancy, Jean-Luc. ”The being-with of being-there”, övers. Marie-Eve Morin, i Continental Philosophical Review: n° 41, 2008, s. 24

5f.

 Nancy. 2000, s. 34.25

 Nancy. 2000, s. 24.26

 Nancy. 2008, s. 5.27

 Nancy. 2000, s. 26.28
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konstitueras genom att tillvaron fundamentalontologiskt är lika-ursprungligt medvaro.  Vad som är 29

underligt i Vara och tid, menar Nancy, är att Heidegger inte verkar vilja löpa hela linan ut i fråga om 

denna fundamentalontologiska medvaro, utan lämnar den för en vidlyftig utläggning om tillvarons 

egentliga och oegentliga varamodi.  Även fördelningen mellan dessa två varamodi är ojämn, då 30

mödan att blotta tillvarons oegentliga sätt att vara-med-andra vida överskrider den som ägnas 

tanken på en möjlig egentlig medvaro. I Vara och tid lär vi oss dessutom att tillvarons individuation 

(dess själv-blivande) inte kan genomföras annat än på bekostnad av vår vardagliga och oegentliga 

medvaro i mannet [das Man].  Frågan om tillvarons själv (dess jag-vara) har här en viktig funktion, 31

då Heidegger menar att det finns två slags ”själv” för tillvaron: ett oegentligt och ett egentligt.  32

Heidegger misstänker att det till synes självklara i tillvarons jag-vara i själva verket kan vara ett 

”villospår för den existentiala analytiken,” ett villospår som tillvaron själv är orsaken till. Kan man 

tänka sig, fortsätter Heidegger, att ”denna författning hos tillvaron, att den alltid är min, är grunden 

för att tillvaron i första hand och mestadels inte är sig själv?” Detta eftersom tillvaron varken är ett 

isolerat ”jag” eller ”ett blott subjekt” utan värld, utan lika ursprungligt befinner sig med andra.  33

Tillvaron uppehåller sig, fortsätter Heidegger, mestadels i vardaglighetens modus, i det så kallade 

mannet.  I mannet existerar man sida vid sida och, hävdar Heidegger, om man frågar efter ”vem” 34

man är, får alltid svaret att ”man är”. I mannet är den omtalade aldrig någon specifik, ty där ”dör 

man", ”föds man”, liksom man gör si eller så, i mannet är man ingen.  Detta ”vem” höjer sig ovan 35

varje enskild tillvaro och är ej ”den andre” eller summan av alla varanden: mannet har sitt eget sätt 

att vara och går inte att greppa som något bestämt. Mannet ska inte heller förstås som ett ”allmänt 

objekt”, menar Heidegger, utan är en existential.   36

  Varat i mannet kännetecknas av ett generellt undflyende från vad det innebär att existera. Tillvaron 

tycks, om man följer Heideggers resonemang, ständigt försöka undkomma de existentiala faktum 

livet konstitueras kring, och bland dem allra tydligast döden. För Heidegger är döden den existential 

 Heidegger, Martin. Vara och tid, övers. Jim Jakobsson, Göteborg: Daidalos, 2013, s. 140.29

 Nancy. 2008, s. 4. Man kan fråga sig om Heidegger insåg vad han gjorde när han bestämde medvaron och tillvaron som existentialt 30

lika-ursprungliga, eller om tanken aldrig slog honom att resonemangets implikationer var långtgående.

 Ruin, Hans. Kommentar till Heideggers Varat och tiden, Huddinge: Södertörn Philosophical Studies 2, 2005, s. 79.31

 Heidegger. 2013, s. 135-153, §25-27.32

 Heidegger. 2013, s. 137. Det tåls att anmärka att Heidegger i Vara och tid mestadels omtalar medvaro i dess negativa modi, vilket i 33

det stora hela sätter den stämning av frigörelse som genomsyrar verket, men även den senare utvecklade existentialismen.

 Heidegger. 2013, s. 139f.34

 Heidegger. 2013, s. 149.35

 Det har i filosofihistorien, menar Heidegger, förekommit en tanke om ett allmänt subjekt ”svävande över ett flertal subjekt”, en 36

tanke som endast är möjlig om man förutsätter att ››subjektens› vara inte är av tillvaromässig karaktär, utan som ”faktiskt 
förhandenvarande fall av ett förekommande släkte.” Ett arv från den traditionella logiken menar Heidegger. Heidegger. 2013, s. 151.
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som mannet allra ihärdigast försöker skjuta undan sig. Genom att gömma sig bakom mannets 

anonymitet kan tillvaron lura sig själv genom att aldrig möta döden på ett egentligt sätt, som något 

eget, utan man låter alltid döden vara något främmande för det egna jaget. I mannet förmår man inte 

greppa något egentligt, där är man bara. 

  Då döden inte går att greppa som ”min” i mannet, är mannet, menar Heidegger, således också 

dömt att existera ohistoriskt. Tillvaron i mannet har, om man ska vara tydlig, ingen historisk 

riktning eller förankring. Ty att begripa till-döden-varon som egen innebär samtidigt att man blir 

medveten om sin ändlighet. Att förstå sin ändlighet (historicitet) är för Heidegger att existera 

egentligt och vad som utgör varats mening för tillvaron. Det är således relationen till döden, menar 

Heidegger, som avgör huruvida du skall kunna resa dig ur mannet och börja existera egentligt.  37

Hur Heidegger beskriver denna resning ur mannet med sin ångest, skuld och strävan efter sanning 

är kanske de mest berömda passagerna i Vara och tid. Heidegger gör dock ett oacceptabelt misstag. 

När tillvaron har genomgått sin individuation och börjat existera egentligt (som medveten om sin 

egen död och i kontroll över sitt öde) presenterar han en tanke om en egentlig medvaro i folket [das 

Volk].  Den ”rörelse” Heidegger genomför i resonemanget är trots allt logisk, ty vart ska tillvaron 38

ta vägen då den lämnat den oegentliga samvaron i mannet? Det är trots allt inte någon solipsism 

Heidegger försöker utveckla, inte heller ännu en metafysisk idé om medvaro, utan ett egentligt sätt 

att vara för att komma varats mening närmare.  Det är på så vis en självklar tanke att det också bör 39

existera en möjlig egentlig medvaro. För att undvika alla de misstag traditionen gjort kring 

konstitutionen av gemenskap, måste Heidegger undvika all tidigare underkastelse under 

metafysiska idéer, vilket han påstår sig göra genom att låta varje tillvaros öde sammanstråla i en 

tanke om folkets skickelse.  Man kan illustrera tanken som att tillvarons egentligt greppade till-40

döden-varo blir en ”folkets egentligt greppade till-döden-varo.” Heideggers lösning är givetvis 

ofullständig, och som det visat sig rentav farlig. Samtidigt som följderna av tillvarons individuation 

visar på dess politiska implikationer, så är det även tydligt att det finns ontologiska 

tillkortakommanden i Vara och tid. Ty hur ska vi förstå Heideggers tillvaroanalytik när han i en 

nyckelpassage förklarar att tillvaron alltid befinner sig i en värld som delas med andra? En annan 

tillvaro, lär Heidegger, är aldrig blott ett förhandenvarande ting, utan förstås alltid som något mer: 

 Heidegger. 2013, s. 282f.37

 Heidegger. 2013, s. 420-1.38

 Nancy. 2008, s. 5.39

 Heidegger. 2013, s. 420-1.40
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››De andra›› åsyftar inte alla de övriga utom mig, över vilka jaget lyfter sig, utan de andra är 
tvärtom de som man själv mestadels inte skiljer sig från, bland vilka man även själv är. Denna 
även-där-varo med dem har inte den ontologiska karaktären av ››med››-förhandenvaro inom en 
värld. Detta ››med›› är tillvaromässigt, och detta ››även›› syftar på likheten i vara som kringsynt-
ombesörjande i-världen-varo. ››Med›› och ››även›› ska förstås existentialt och inte kategorialt. På 
grundval av denna medmässiga i-världen-varo är världen alltid redan den som jag delar med de 
andra. Tillvarons värld är medvärld. I-varon är medvaro med andra. Deras inomvärldsliga i-sig-
varo är medtillvaro.  41

Vad innebär det för vår existens att ”världen är alltid redan den som jag delar med de andra”? Hur 

ska vi föreställa oss detta delande? Bör inte denna förståelse av medvaron som existentialt lika-

ursprunglig betyda att det är medvaron som är ontiskt-ontologiskt privilegierad och ligger till grund 

för såväl tillvarons individuation, som social gemenskap (föreställd såsom Heidegger återger den i 

vår vardagliga medvaro)? Tanken att medvaron är ursprunglig i en fundamentalontologisk mening 

skulle innebära att tillvaron endast utifrån sin existentiala medvaro kan göra sig gällande som 

existerande, inte tvärtom. Säger inte oss den omkastning vi måste göra i och med påståendet att 

frågan efter ”varats mening drivs av sig själv, i enlighet med sitt tillhörande fullgörandesätt, det vill 

säga som föregående explikation av tillvaron i dess tidslighet och historicitet”, att sökandet efter 

varats mening blir en fråga för medvaron? Är det inte således medvaron som måste genomgå en 

analytik för att vi ska kunna nå insik om varats mening?  En sådan tanke tvingar oss till att tänka 42

om hela Heideggers ontologiska projekt, ty vad vi kan sluta oss till, är att varafrågan [Seinsfrage] 

måste ställas genom medvarofrågan [Mitseinsfrage]. Frågan om varats mening är därmed en fråga 

om hur vi är med.  Det är denna ”kopernikanska” omkastning av Heideggers fundamentalontologi 43

som tvingar oss att tänka vår existens på nytt.  Hur existerar vi med varandra? Hur gör sig 44

individen gällande utifrån tanken att medvaron är fundamentalt ursprunglig? Vad händer med 

frågan om mening, är den verkligen något för tillvaron att ensam söka även när medvaro är 

ontologiskt ursprunglig, eller är mening något gemensamt? Nancy menar att vi utifrån denna 

reviderade syn på tillvaroanalytiken måste 

…retrace the outline of its analysis and push it to the point where it becomes apparent that the coessentiality of 
being-with is nothing less than a matter of the co-originarity of meaning—and that the "meaning of Being" is 
only what it is (either "meaning" or, primarily, its own "precomprehension" as the constitution of existence) 
when it is given as with.  45

 Heidegger. 2013, s. 140.41

 Heidegger. 2013, s. 37.42

 Nancy. 2000, s. 27.43

 Nancy. 2000, s. 57. Nancy talar här om att hur Heideggers medvaro har kommit att hänvisa oss till en fundamental social 44

samhörighet som ”snurrar kring sig själv”, kan handla om en omkastning i stuk med den kopernikanska revolutionen.

 Nancy. 2000, s. 97.45
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Man kan se det som att vad vi måste söka efter är ”den blotta” medvaron, som Heidegger inte 

utvecklar någon djupgående teori kring. Han fastnar istället i en pendling mellan vad vi ovant mött 

som ”medvarons extrema modi.”  Man kan, hävdar Nancy, i denna pendling urskilja tre distinkta 46

punkter. Vi har å ena sidan mannet, där medvaron konstitueras på ett ”banalt” och ”ordinärt” vis, 

och vars sätt att vara-med andra är något extrovert för tillvaron, man står jämte varandra utan att 

verkligen ”beröra” varandra. Å andra sidan har vi tanken på en medvaro i ett folk, där gemenskapen 

konstitueras kring tanken på en gemensam skickelse, till vilken varje tillvaro står i ett inre 

förhållande. Däremellan ser Nancy pendlingens tredje punkt: det gemensamma som delningen av 

egenskaper, överlappande och blandade varanden som hänger samman samtidigt som de är 

distanserade från varandra.  Denna mittenväg (som den här något oförtjänt får heta) är den Nancy 47

menar att Heidegger gör det möjligt för oss att följa. Nancy menar att vi måste följa tanken om 

tillvarons dubbla betydelse som tillika där-varo, då själva där:et visar på en rumslig aspekt av 

tillvaron som öppnar upp för en ny förståelse av fundamental medvaro.  Ty man kan endast vara 48

där exklusivt (singulärt) i rummet, hävdar Nancy, om man även är där i en multiplicitet (plural) av 

andra varanden. I följande avsnitt ska vi se närmare på hur Nancy ontologiskt går vidare i frågan 

om hur medvaron omskapar vår förståelse av vara. 

 Nancy. 2008, s. 10.46

 Nancy. 2008, s. 4.47

 Här är det viktigt att beakta att tyskans Dasein hänvisar till både ”till-varo” och ”där-varo”, en aspekt av begreppet som lätt 48

förbises vid översättning.
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b. Att vara singulärt plural, Jean-Luc Nancy om vara och mening efter Heidegger 

Vad innebär Nancys ontologiska ”förskjutning” för vår varaförståelse? Först och främst kan 

existens, menar Nancy, inte vara en exklusiv egenskap för tillvaron, då denna tanke skulle innebära 

att varje tillvaro var en singulär exponering av vara [Sein], vilket skulle vara en motsägelse i och 

med tanken att medvaro i sig implicerar att varat fundamentalt konstitueras av delning. En värld där 

tillvaron är det enda som kan existera skulle, fortsätter Nancy, vara helt och hållet ”en människans 

värld.”  Som vi ska få se är detta en av de mest omvälvande implikationerna av ”förskjutningen,” 49

nämligen att tillvaron förlorar sin upphöjda plats bland världens varanden. Nancys begrepp att vara 

singulärt plural ska inte förstås som en ”ersättning” av Heideggers tillvaro [Dasein], inte heller som 

en radikalisering av begreppet, utan som ett logiskt nödvändigt steg i och med bestämmandet av 

medvaron som fundamentalontologiskt ursprunglig. Själva grundstommen i Heideggers projekt 

måste, menar Nancy, revideras med detta steg.  Ty för Heidegger låg det hos tillvaron att greppa 50

varat, och på så vis närma sig ett egentligt sätt att existera. Tillika, menar Heidegger, kan tillvaron 

endast ensam närma sig det som eftersöktes i varafrågan, varats mening.  Varats essens, dess 51

mening, är för Heidegger således något som framkommer först med tillvarons individuation, medan 

Nancy vill hävda att vara singulärt plural bestämmer existensen som något ursprungligen delat och 

därav även dess mening som något i grunden delat mellan de varanden som konstituerar världen – 

att vara singulärt plural betyder, menar Nancy, att varats essens 

is only as co-essence. In turn, co-essence, or being-with (being-with-many), designates the essence of 
the co-, or even more so, the co- (the cum) itself in the position or guise of an essence. In fact, 
coessentiality cannot consist in an assemblage of essences, where the essence of this assemblage as 

such remains to be determined. In relation to such an assemblage, the assembled essences would 
become [mere] accidents. Coessentiality signifies the essential sharing of essentiality, sharing in the 
guise of assembling, as it were.   52

Vi ser här hur Nancy återigen låter tanken om delning destruera även uppfattningen att essensen är 

något exklusivt för tillvaron att greppa och tillägna sig. Själva varats essens är, i Nancys mening, 

denna delning av Vara, det vill säga: varats pluralitet är grundläggande för idén om Varat.  Endast 53

med hänsyn till denna grundläggande delning av varat, dess pluralitet, kan man konstruera politisk 
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 Nancy. 2000, s. 12.53

�20



gemenskap och ge form åt etiska principer. Redan på denna fundamentalontologiska nivå gör 

människans samvaro sig påmind i en politisk mening, eftersom, hävdar Nancy, denna ontologi 

måste vara både ethos och praxis på en och samma gång.  Med detta försöker Nancy säga att vi i 54

och med denna delning inte står inför varandra som inför den Andre, eller som inför en ”metafysisk 

mening” som måste greppas, utan att mening tar plats mellan oss och i oss, och det är upp till oss att 

kommunicera denna mening. Det ligger, fortsätter Nancy, i vår ontologiska grundförfattning att vi 

även delar förmågan att synliggöra för varandra denna mening mellan oss, genom ethos och 

praxis.  Detta betyder inte att vi är underställda en ursprunglig idé om politisk gemenskap, utan att 55

vi i själva fundamentet av vårt vara definieras av pluralitet, och att vi  helt enkelt inte kan 

undkomma medvaro med andra. I Nancys mening är det där all tanke på politik har sitt ursprung.  

  Nancys stora omsorg kring att framhäva delning som essentiell för Varat innebär inte på något sätt 

en nedvärdering av ”individen”, ty delning betyder varken att individen är utan Vara eller att själva 

delningen har ersatt tanken på ”ett Vara”, individen har snarare kommit att förstås i termer av vår 

essentiella medvaro och singulärt plurala varanden, ty, menar Nancy, essensen av 

singularity: it is not individuality; it is, each time, the punctuality of a "with" that establishes a certain 
origin of meaning and connects it to an infinity of other possible origins. Therefore, it is, at one and the 
same time, infra-/intraindividual and transindividual, and always the two together. The individual is an 
intersection of singularities, the discrete exposition of their simultaneity, an ex-position that is both 
discrete and transitory.  56

Nancy håller sig nära Heideggers postmetafysiska sökande efter en förståelse av vårt sätt att vara 

bortom all traditionell subjektsteori. Nancy skiljer sig emellertid från Heidegger i att han 

fortfarande står i nära relation till Descartes, särskilt i tanken om begreppet kropp [corps], som vi 

kommer att se närmare på. Själva begreppet att vara singulärt plural, menar Nancy, betecknar en 

absolut jämlikhet som tillvaron inte förmår etablera och som syns redan i begreppets själva syntax: 

vara kan nämligen stå som såväl verb som substantiv, och singulär och plural är likaledes såväl 

substantiv som adjektiv. Begreppets olika konstituerande delar har inte heller någon bestämd 

inbördes ordning, ty vara är likaledes ”singulärt plural och pluralt singulär”.  Heidegger försöker 57

med begreppet tillvaro ersätta den cartesianska tanken om subjektet, men är samtidigt tydlig med att 

begreppet inte ska förstås som synonymt med människa eller ett mänskligt subjekt, utan betecknar 
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något som existerar på ”tillvarons vis.”  Mot bakgrund av hur Heidegger låter tillvaron framstå och 58

hur han placerar den i-världen, så kan man förstå Nancys tillvägagångssätt som en ytterligare 

radikalisering av traditionell subjektsteori (som trots allt gör sig påmind i Vara och tid). Med 

begreppet att vara singulärt plural försöker Nancy inkludera allt vara under ett och samma namn. 

Begreppet strävar efter att fånga vad det innebär att vara på en absolut fundamental nivå, vilket 

utesluter all tanke om något slags existentialt företräde. Begreppet att existera singulärt plural 

hänvisar på intet vis endast till en rent mänsklig uppfattning av varat. Människan (mänskligheten), 

menar Nancy, är ett slags vara bland andra varanden. Ty allt som är delar sitt ursprung i att det vid 

ett singulärt tillfälle skapats: vi delar skapelsen med allt annat varande.  Människans sätt att ”vara-59

i-världen” skiljer sig inte från något annat varande i det att vi ”alla” är singulärt plural, men 

människans förmåga att exponera och ta del av världen, såsom i att blottlägga den och att ”tala 

existens,” utgör vad som gör oss mänskliga.  Den mänskliga individen (som singulärt plural vara) 60

står alltså inte över något annat vara, ty, hävdar Nancy: 

 
There is not, on the one side, an originary singularity and then, on the other, a simple being-there of things, 
more or less given for our use. On the contrary, in exposing itself as singularity, existence exposes the 
singularity of Being as such in all being. The difference between humanity and the rest of being (which is 
not a concern to be denied, but the nature of which is, nevertheless, not a given), while itself being 
inseparable from other differences within being (since man is "also" animal, "also" living, "also" physio-
chemical), does not distinguish true existence from a sort of subexistence. Instead, this difference forms the 
concrete condition of singularity. We would not be "humans" if there were not "dogs" and "stones." A stone 
is the exteriority of singularity in what would have to be called its mineral or mechanical actuality 
[litteralité]. But I would no longer be a "human" if I did not have this exteriority "in me," in the form of the 
quasi-minerality of bone: I would no longer be a human if I were not a body, a spacing of all other bodies 
and a spacing of "me" in "me." A singularity is always a body, and all bodies are singularities (the bodies, 

their states, their movements, their transformations).  61

Begreppet kropp får här inte misstas för ett steg tillbaka till en traditionell materialism som vi 

känner den från epikurerna och Engels, menar Anne O’Byrne.  O’Byrne hävdar att Nancys 62

”materialism” är radikal och unik genom att den samtidigt som den håller sig nära Heideggers 

abstrakta fundamentalontologi, fortfarande hävdar en ”oöverstiglig materialitet av kroppar” med 
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spår av Descartes dualism.  De singulära kropparna hos Nancy står bland varandra, förtydligar O63

´Byrne, som både exklusiva och ogenomträngliga för både ”sinne” och ”medvetande” i cartesisansk 

mening; de är först och främst kropp. Det råder inte heller någon inbördes hierarki mellan de 

kroppar som existerar i världen: varje kropp är singulär eftersom den samtidigt existerar pluralt med 

andra.  Världen är, menar Nancy, inte en kropp med ett otal underordnande delar, utan världen 64

konstitueras av alla de kroppar som finns med varandra och existerar som sådan både för och 

genom dessa kroppar.  En kropp som sådan betecknar för Nancy inte vad vi lägger i betydelsen 65

”materia” (som i substans eller subjekt), utan ”[v]ad som är delat är inget likt en unik substans i 

vilken varje vara deltar; vad som är delat är också vad som delar och är strukturellt konstituerat av 

delning, och är vad vi kallar ’materia’”.  Nancy fortsätter med att hävda att 66

  
[t]he ontology of being-with is an ontology of bodies, of every body, whether they be inanimate, 
animate, sentient, speaking, thinking, having weight, and so on. Above all else, "body" really means 
what is outside, insofar as it is outside, next to, against, nearby, with a(n) (other) body, from body to 
body, in the dis-position. Not only does a body go from one "self" to an "other," it is as itself from the 
very first; it goes from itself to itself; whether made of stone, wood, plastic, or flesh, a body is the 
sharing of and the departure from self, the departure toward self, the nearby-to-self without which the 

"self" would not even be "on its own".  67

  
Här ser vi hur ”självet”, som för Heidegger var antingen något gömt i en oegentlig medvaro eller 

egentligt greppat, för Nancy är inneboende i varje kropp. Det mänskliga självet, menar Nancy, är 

alltid redan givet.  På denna väg genomför Nancy en omvärdering av Heideggers uppfattning av 68

den anonyma massan som den framställs i mannet. Nancy hävdar här att vår vardagliga samvaro i 

själva verket visar på det sätt vi möter varandra som singulärt plural vara, och det som Heidegger 

betraktar som en nivellering av vår existens, är snarare ett uttryck för varje vara som originellt 

ursprung. Den häpenhet som kan slå en inför ett annat varande, bottnar enligt Nancy i att detta 

främmande varande manifesterar varats multiplicitet, alltså varje vara som singulärt plural och på så 

vis olikt varje annat vara i att de samtidigt är lika. Heideggers förståelse av tillvarons vardagliga 

vara faller på, menar Nancy, att han misstar det vardagliga för att vara ett uttryck för något 

 O’Byrne. 2012, s. 79.63
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”odifferentierat, anonymt och statistiskt” inom [mänsklig] tillvaro.   Nancys poängterar apropå hur 69

Heidegger tolkar vardagslivet att även  

days, indeed every day, could not be similar if they were not first different, difference itself. Likewise 
"people," or rather "peoples," given the irreducible strangeness that constitutes them as such, are themselves 
primarily the exposing of the singularity according to which existence exists, irreducibly and primarily — 
and an exposition of singularity that experience claims to communicate with, in the sense of "to" and "along 
with," the totality of beings.  70

  
Själva varats pluralitet (the totality of beings) visar sig som mest konkret i Nancys tanke om 

”materia”, ty varje kropp är singulär och hänvisar i sig till den plurala aspekten av varat. Men hur 

ska människan förstå sig själv i detta veritabla myller av vara? Hur utmärker sig en mänsklig kropp? 

Nancy gör en distinktion mellan å ena sidan det kroppsliga och å andra sidan det icke-kroppsliga 

som får betydelse för vår förståelse av vad det är att vara människa.  För Nancy är det språket 71

[langage] som utgör det icke-kroppsliga i världen. Språket är både det som gör det möjligt för varje 

existens att manifestera sin singularitet, men även det som gör världen ”synlig” för människan. 

Människan och hennes förmåga att kommunicera via språk har, hävdar Nancy, även en särskild roll 

för världens samtliga vara, ty språket är vad som exponerar kroppar som varande-med-varandra och 

som singulära ursprung, varken isolerade från varandra eller hopblandade sinsemellan.  Vad som 72

kommuniceras via språk, fortsätter Nancy, är varje kropps relation till mening och hur vi delar den 

mellan oss. Språk, som för Nancy inkluderar alla de sätt människan uttrycker sig, utgör således en 

central punkt för förståelsen av vara som singulärt plural och mening som något delat, ty språk är 

… the exposing of plural singularity. In it, the all of being is exposed as its meaning, which is to say, 
as the originary sharing according to which a being relates to a being, the circulation of a meaning of 
the world that has no beginning or end. This is the meaning of the world as being-with, the 
simultaneity of all presences that are with regard to one another, where no one is for oneself without 
being for others.  73

Men vad är det språket blottar genom att exponera ”the circulation of meaning”? En viktig och 

återkommande idé hos Nancy är att vi inte har mening, utan att vi är mening, i betydelsen att 

mening ”är dess egen kommunikation eller dess egen cirkulation,” cirkulationen av kroppar som 
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kommer och går på vår jord.  Utan denna cirkulerande och kommunicerade mening skulle det inte 74

finnas något värt namnet mening [sens], ty endast genom att delas, hävdar Nancy, undviker varje 

mening att likt det absoluta subjektet ”implodera” i sin egen fullkomlighet: ”Det finns ingen mening 

om mening inte är delad [ty] mening är i sig själv delningen av att vara.”   75

The incorporeal exposes bodies according to their being-with-one-another; they are neither isolated 
nor mixed together. They are amongst themselves [entre eux], as origins. The relation of singular 
origins among themselves, then, is the relation of meaning.  76
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c. Ekologisk gemenskap utan förbehåll, om hur Nancy kan bidra till hållbar gemenskap 

I föregående avsnitt tog vi del av hur Jean-Luc Nancy utvecklar Heideggers fundamentalontologi i 

Vara och tid genom att utgå från att medvaro [Mitsein] är fundamentalontologiskt ursprunglig, 

vilket innebär att man måste revidera hela tillvaroanalytiken och vår förståelse av Vara [Sein]. 

Varafrågan går således, visar Nancy, inte att närma sig annat än genom en medvaroanalytik. Nancy 

visar även hur begreppet tillvaro inte kan förmedla denna ursprungliga medvaro, utan lyfter fram 

begreppet att vara singulärt plural som en utveckling av Heideggers tillvaro. Förskjutningen av den 

ontologiska hierarkin innebär även att förståelsen av mening blir en annan hos Nancy. Mening, 

hävdar Nancy, är något som delas mellan världens alla slags varanden. Mening ska inte förstås som 

något tillvaron kan greppa och sedan ha, utan som något varje vara är i sig såsom singulärt plural 

ursprung. ”Materiellt” utgörs varje singulärt plural vara av en kropp, som utgör sinnebilden för hur 

olika vara är i världen. Människan står på så vis, menar Nancy, inte ovan något annat vara, men 

existerar som det vara som kan exponera vara och genom språk kommunicera mening. Genom att 

kommunicera mening blottar människan att mening alltid är singulärt plural och att den alltid delas 

mellan allt som är. Dessa två aspekter av varat, dels som singulärt plural, dels som delad mening, 

har fått betydelse för dagens ekologiska filosofi.  

  Filosofins allt djupare engagemang med ekologin har ställt nya krav på oss, dels på hur vi 

filosofiskt ska hantera de klimatproblem vi står inför, dels på hur människan ska uppfatta sin ”plats” 

i den värld vi existerar i. Forskning kring vår miljöpåverkan kräver ett interdisciplinärt 

betraktelsesätt, då varken naturvetenskap eller filosofi ensamt kan rå på klimatkrisens alla aspekter. 

Ekologi (vetenskapen om samspelet mellan organismer och den miljö de existerar i och beroende 

av) och filosofi måste gå samman för att forma en helhet i kampen mot de miljöhot livet på jorden 

står inför. Sådan var den ambition som gav upphov till ekofilosofin (och genom den ekosofin). 

Ekofilosofin är en ung disciplin som uppkom under 1960-talet, då intresset för hur människan 

påverkar miljön fick fäste och växte.  Ekofilosofin har sin mest namnkunnige företrädare i den 77

norske filosofen Arne Næss, som med en lång rad verk kom att sätta ekofilosofin på kartan. Næss 

förde samman ekologi och filosofi med ambitionen att göra den ekologiska kritiken av samhället 

mer dynamisk och slagkraftig.  Ty ekologin ensam, menar Næss, fattas de nödvändiga perspektiv 78

på vår existens som krävs för att forma en helhet av ekologins vetenskapliga utsagor. Ekofilosofi är 

 Man brukar tala om Rachel Carsons Tyst vår från 1962 som en brytningspunkt för miljörörelsen. Boken är aktuell och läsvärd än 77

idag, se: Snaprud, Per. ”Därför smutskastas fortfarande Tyst vår.” i Forskning & framsteg: n° 1, 2012.
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emellertid något annat än ekosofi, som Arne Næss kom att bli allra mest berömd för. Ekosofin är, 

som vi ska få se, en avledning från ekofilosofin och vars utveckling följer parallellt med sin något 

mer naturvetenskapligt präglade förlaga. I en artikel från 1973 beskriver Næss samspelet mellan 

ekologi och filosofi inom ekosofin som följer: 

Ecology is a limited science which makes use of scientific methods. Philosophy is the most general forum 
of debate on fundamentals, descriptive as well as prescriptive, and political philosophy is one of its 
subsections. By an ecosophy I mean a philosophy of ecological harmony or equilibrium. A philosophy as a 
kind of sofia (or) wisdom, is openly normative, it contains both norms, rules, postulates, value priority 
announcements and hypotheses concerning the states of affairs in our universe. Wisdom is policy wisdom, 
prescription, not only scientific description and prediction.  79

Næss vill med begreppet ekosofi anspela på den dubbla betydelse som ligger i termen filosofi. Ty 

filosofi kan, hävdar Næss, dels betraktas som en disciplin, alltså ett sätt att ta sig an kunskap, dels 

som en personligt hållen livsåskådning, vari man lägger värderingar och etiska principer.  Næss 80

gör en liknande distinktion när det kommer till filosofiska aspekter som uppkommer med ekologi. 

Han talar här å ena sidan om ekofilosofi, som namnet på den disciplin som berör ämnen som är 

aktuella för både ekologi och filosofi, å andra sidan talar han om ekosofi, som den filosofiska 

världsåskådning som tar hänsyn till allt liv i ekosfären beaktande vad ekologin lär oss.  Genom att 81

röra sig från en renodlat vetenskaplig ekologi till en filosofiskt präglad ekosofi, framhäver Næss 

således de etiska perspektiv som blottas när vi rannsakar hur vi förhåller oss till naturen i dagens 

samhälle.  Næss ambition med ekosofin föregrep den våg av ekologisk filosofi som framkommit 82

sedan 1960-talet, men, med resultatet i hand kan vi se att vi är långt ifrån en situation där vi 

inkluderar ett ekologiskt betraktelsesätt i hur vi tänker vår samhälleliga gemenskap.  

An articulated ecosophy includes an attempt to outline how to inhabit the Earth conserving her long range, 
full richness and diversity of life as a value in itself. It is a global or total view inspired by the reaction 
against the man/nature alienation—both a theory and a praxis.  83
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Som filosof med inriktning på miljön är det i stort sett omöjligt att inte på något vis förhålla sig till 

Arne Næss och den plattform han försökte ge tanken på en ”djup ekologi.”  Dagens ekofilosofer 84

har i Næss anda fortsatt arbetet med att utveckla och sprida tanken på ekologisk gemenskap, 

framförallt med hänsyn till etiska aspekter av vårt sätt att existera i ett ekologiskt sammanhang. 

Mick Smith har i en rad arbeten undersökt olika strömningar inom ekofilosofin och hur de försöker 

konstituera ekologisk gemenskap. I Against Ecological Sovereignty: Ethics, Politics, and Saving the 

Natural World lyfter Smith frågan om klimatkrisen mot bakgrund av den samtida diskursen kring 

suveränitet.  Smith försöker bland annat att visa på hur en ekologisk etik inte går att tänka inom 85

ramen för suveränitetens principer, då suveränitet i grund och botten alltid måste tänka inkludering 

och exkludering.  Människan kan, enligt Smith, inte konstruera en gemenskap med den 86

ontologiska förståelse av det mänskliga subjektet som vi håller oss med idag, vilken är en produkt 

av upplysningens emfas vid människans suveräna hållning gentemot naturen. Verket slutar i en 

tanke att ekologiskt styre, i en tid då klimatkrisen visat på uppenbara brister i hur vi förhåller oss till 

naturen, måste innebära att vi i etiska och politiska beslut tar i beaktning även ”alla de som är 

exkluderade från deltagande i beslut som angår deras förmodade överlevnad.”  Men frågan 87

kvarstår: på vilket ”fundament” kan man etablera en etik som omfattar allt vara utan att först 

behöva gå över människan? I artikeln ”Ecological Community, the Sense of the World, and 

Senseless Extinction” resonerar Smith kring frågan huruvida man kan tillämpa Nancys tanke i 

ekofilosofisk teori. Smith hävdar att Nancys ambition att åter belysa behovet av att kunna säga ”vi”, 

utan att först tänka på en metafysisk förebild för vår gemenskap, kan hjälpa oss att tala om en 

ekologisk gemenskap som inte sätter människan i dess centrum.  Som vi ska få se, tar Smiths teori 88

kring ekologisk gemenskap en annan väg än tidigare ekologisk teori, när han applicerar begrepp 

hämtade från Nancys ontologi. För Smith utgör Nancy en möjlig utveckling av den samtida 

ekologiska filosofin, som kämpar med fler än bara ett problem. Ekologin tampas fortfarande, menar 

Smith, med de hinder som Næss försökte överbrygga i och med sin ekosofi. Till följd av 

människans oförmåga att tänka ekologiskt inom ramarna för traditionell filosofi och politik, har 
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hos Schmitt. Frågan om suveränitet berör här de politiska aspekterna av de problem klimatkrisen ställer oss inför.

 Smith. 2011, s. 197.87

 Smith, Mick. ”Ecological Community, the Sense of the World, and Senseless Extinction”, i Environmental Humanities 2. Canada: 88

Queen’s University, 2013, s. 23.
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ekologin kommit att närma sig posthumanismen, som är mer radikal än tidigare ekologisk teori, 

men, och som Smith vill hävda, även ställer ekologin inför nya problem.  Smith lyfter fram det 89

nödvändiga och nyttiga i posthumanisternas vilja att motverka all slags mänsklig exceptionalism 

och exemptionalism, men hävdar samtidigt att posthumanismen misslyckas med att bejaka de etiska 

aspekter som tanken på mening väcker.  I ljuset av fenomenet utrotning vill Smith visa hur en arts 90

utrotning betraktad som en förlust av mening oundvikligen har etiska implikationer för 

människan.  Posthumanisterna förefaller nämligen, menar Smith, att prioritera en tanke om ”den 91

starkes makt över den svage” i naturen och blir på så vis fast vid en slags exceptionalism där den 

starke i naturen är berättigad att hävda sig.  En sådan tanke går inte längre att hävda, menar Smith, 92

då den ställer till problem i de fall där människan faktiskt är förmögen att förhindra ”artens” 

utrotning (vilket allt oftare sker med anledning av människans förehavanden i naturen). Genom att 

lyfta fram Nancys begrepp om mening försöker Smith visa hur mening som något delat mellan 

olika former av varanden kan ligga till grund för en etik som inte endast omfattar mänskligheten 

och vad människan väljer att värna.  I en ekologisk gemenskap innebär varje förlust av ett unikt 93

vara ofrånkomligen att konstitutionen av gemenskapen förändras, det vill säga, varje förlust av vara 

påverkar det meningssammanhang som uppstår i mötet mellan olika former av varande.  Vi är, 94

hävdar Smith och hänvisar bland annat till modern forskning kring människokroppen som ett 

exempel på en ”nära” ekologisk gemenskap, alltid involverade i vår naturliga omgivning.  95

Kunskapen om det intrikata ekologiska system som vår kropp utgör ökar med modern vetenskap, 

men vi vet ännu inte tillräckligt, menar Smith, om vad för effekt en viss arts utrotning kan ha på sin 

omvärld. Den så kallade ”knock-on”-effekten tvingar oss att gå försiktigt fram, menar Smith, och då 

endast med hänsyn till biologiska aspekter av vår existens.  Fenomenet utrotning har fått allt mer 96

fokus i och med att medvetenheten om människans påverkan på naturen har ökat, vi vet idag att 

 Smith. 2013, s 29.89

 Begreppet exemptionalism kan löst förklaras som en -ism som bygger på att människan är den som bestämmer över undantaget.90

 Jämte det växande intresset för fenomenet utrotning kan man se en diskurs inom biologin kring hur vi ska bevara dessa arter, se: 91

Soulé, Michael E. ”What is conservation biology?” i BioScience, Vol. 35, n° 11, The Biological Diversity Crisis, s. 727-734, 1985.

 Smith. 2013, s. 29.92

 Smith, Mick. 2013. s. 23. I artikeln refererar Smith främst till Jean-Luc Nancys verk The Sense of the World, där Nancys 93

tankegångar om mening i Being Singular Plural får utvecklas till fullo. För denna uppsats har jag ansett det tillräckligt att hålla mig 
Being Singular Plural i fråga om Nancys uppfattning av mening. Se: Nancy, Jean-Luc. The Sense of the World, övers. Jeffrey S. 
Librett, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

 Smith. 2013, s. 23.94

 Smith tar upp Jennifer Ackermanns artikel om hur kroppen i sig utgör ett alldeles unikt ekosystem och således inte går att förstå 95

som en autonom entitet, se: Ackerman, Jennifer.  “The Ultimate Social Network. Friendly Bacteria that Live in our Bodies and on our 
Skin Profoundly Affect our Health.” i New Scientist 306, n° 6, 2012.

 Smith. 2013, s. 24.96
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människan har utrotat en mängd arter, liksom att det finns ett stort antal direkt utrotningshotade 

arter i detta nu.  Ett ekologiskt samhälle som värdesätter varje singulärt plural vara som 97

meningsfullt i sig, och som aktivt motverkar förlusten av arter, skulle samtidigt, menar Smith, 

motverka att människan i längden utrotar sig själv.  Det må vara en dramatisk tanke, att människan 98

skulle driva sig själv till utrotning, men den ter sig allt mer sannolik.  Med detta menar Smith inte 99

att människan återigen kommer att bygga dödsfabriker, utan han framhäver den begränsade 

kunskap människan har kring hur vi påverkas av att det organiska livet omkring oss blir allt 

”smalare”, då vi till exempel genom miljöförstöring utrotar organismer som vi ännu inte vet vad de 

har för mening för oss och andra varanden. Naturen är en helhet och det är omöjligt för människan 

att ”dra sig ur den” och existera (o)naturligt. Vi kan inte heller, fortsätter Smith, tro att en viss arts 

utrotning endast manifesterar sig i dess singulära upphörande, utan vi måste förstå att det finns 

sammanhang som människan inte kan uppfatta, samt att det inte endast är människan som kan ha en 

viss fenomenologisk uppfattning av varat.  Vad Smiths teori kring utrotning även tycks implicera, 100

är tanken på en slags ”etisk knock-on”, ty i ett ekologiskt samhälle konstruerat efter Nancys 

begrepp, utgör allt singulärt plural vara ett nät av mening, som erkänner att 

[…] we are, ineradicably, “we” in something like Nancy’s sense of an Inoperative Community and 
Being Singular Plural. For Nancy we are always already “beings in common.” Here, the singular aspect 
in “being singular plural” does not signify an originally pre-communal individual that subsequently 
goes on to construct community with others (as, for example, in social contract theory) —especially not 
with others just like herself, that is, with some essential thing in common, for example, their “human 
nature”, consciousness, and so on. Similarly the plural aspect of “being singular plural” does not signify 
the ontological priority of something called community over singular beings, or refer to any communal 
essence which unites all its members. Rather the composite term is intended to bring to mind the 
irreducible condition of worldly existence, of a “being singular with plural others.”  101

Tanken att vi är singulärt plurala skulle alltså, enligt Smith, vara en möjlig utgångspunkt för ett 

framtida samhälle där människan inte står i centrum. Åskådningen att varje art och exemplar av 

vara är singulärt plural, fortsätter Smith, innebär att inte sätta människan högre än annat vara (vilket 

endast leder till tanken om mänsklig suveränitet). Att tänka ekologiskt blir således i sig, och med 

 Jefferies, Evan & Barney. Wildlife in a warming world, United Kingdom: WWF, 2018. Länk: https://www.wwf.org.uk/wildlife-97

warming-world

 Smith. 2013, s. 24.98

 Vi kan idag addera ett flertal ”ekologiska” domedagsprofetior till den långa rad av dödsdomar mänskligheten uttalat över sig själv. 99

Senast i raden av förkunnare står bl.a. Roy Scranton, som i Learning to Die in the Antroprocene målar upp en mycket dyster bild av 
vår framtid och vad den ställer för krav på oss. Se: Scranton, Roy. Learning to Die in the Antroprocene, San Francisco: City Lights 
Books, 2015.

 Smith. 2013, s. 25.100

 Smith. 2013, s. 30.101
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hänsyn till ekologi som vetenskapen om samspelet mellan organismer i naturen, att tänka 

gemenskap, och i förlängning samhällelig gemenskap. Människan är i en dylikt tänkt ekologiska 

gemenskap, hävdar Smith, på samma sätt som människan fundamentalontologiskt är med.  102

Genom att föra in Nancys ontologi i den ekofilosofiska diskursen försöker Smith således att 

ontologiskt grundlägga en ekologisk etik, tillika politik och livsstil (och man bör här komma ihåg 

vad Næss försökte uppnå med sin ekosofi). Nancy bidrar med pusselbitar som förut fattats den 

ekologiska filosofin, som, i Smits mening, saknat ett tillräckligt filosofiskt djup eller har varit alltför 

vetenskaplig. I denna mening blir den ekologiska filosofin en påminnelse om 

[…] a multi-species and multi-existent “we” that modern humanism chose to forget, or rather struggled 
to exempt and/or except the human species from. There is no way to be exempt from this community of 
different beings each exposed to each other in myriad different ways. Indeed the in-common of being-
in-common is this exposure of each to each other and this being touched by each other.  103

 Smith. 2013, s. 30.102

 Ibid.103

�31



• Avslutning 

Slutord 

Det ligger något lustigt över hur vi ställer oss till klimatkrisen, vi verkar förstå dess allvar och 

omfattning - men ändå inte. Någonstans inom oss måste det finnas ett mycket stort motstånd till de 

fakta vi gång på gång får ta del av, som säger hur illa det står till med vårt klimat och hur det allt 

snabbare går utför. Ångest och flykt inför lägets allvar är givetvis en orsak, men kan omöjligen vara 

hela anledningen. Ignorans? I viss mån. Makt och pengar har naturligtvis sin roll i det hela, kanske 

större än någon annan del. Jag vill mot denna indolens hävda att opinionen, om man nu får tala om 

en sådan politisk term, hade vänt och blivit starkare om vi faktiskt förmådde tänka ”vi”, som i vi 

bakterier och arkéer, eukaryoter och svampar, växter, djur med och utan ryggrad, för att inte 

glömma mineralerna i våra berg, jord och sand, hav och vatten och luften i vår atmosfär - alla de 

delar som utgör den värld vi lever i. Tar vi inte bättre hänsyn till det veritabla myller av arter som 

lever omkring oss, kommer vårt beteende helt naturligt att straffa sig. Det handlar här inte om 

tanken på en ny slags naturreligion eller en modern kommunism, utan det handlar om att vi kort och 

gott måste skärpa oss. Vi bör ställa oss frågan: är vad vi håller på med verkligen förnuftigt? Vi gör 

det i förnuftets tecken, men är det, när det nu kommer till kritan, förnuftigt?  

  Människans roll i detta enastående komplexa nät av relationer är självfallet särskild. Vi har främst 

språket att tacka för vår mänsklighet, genom vilket vi förmår dela upplevelserna av vår singulära 

existens med andra och ge rum för förståelse och mening. Nancy visar oss i sitt ontologiska projekt 

att mening inte är något vi kan söka upp för att sedan ha, utan att meningen med varat är att vi är 

mening i det att vi existerar. Detta är vad vi kommunicerar genom språket. Idag är det emellertid 

omöjligt att förneka att det inte finns andra arter av varande som utvecklat språk och deras sätt att 

kommunicera ”bygger” meningsstrukturer som i hög grad påminner om människans. Vi kan 

omöjligen fortsätta att förneka dessa varanden och deras rättmätiga plats på jorden. Fast Nancys 

teori slutar inte där, språket må exponera varat som delad mening, men det är som kropp varje vara 

manifesterar sin singulära pluralitet. I enlighet med Nancys teori måste vi godta att även de mest 

”omänskliga” kroppar är singulärt plural, det är inte något som endast hör till människan och andra 

”högre varanden” att vara. Det innebär inte att människan ska resignera och inta en tillbakadragen 

plats bland alla andra varanden, det ställer oss dock inför etiska frågor som vi idag inte beaktar i 

mötet med naturen. Mick Smith visar i sitt arbete att fenomenet utrotning ställer oss inför etiska 
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frågor av detta slag, då vi idag kan se att människan bidrar i allt högre grad till utrotning av arter (av 

alla dess slag) i vår omgivning. Smith menar att vi inte vet tillräckligt om vad för effekter en arts 

utrotning har på sin omvärld, vilket gäller såväl biologiska aspekter av vår samvaro, som hur 

meningssammanhanget drabbas av att en av dess konstituerande delar faller bort. Hotet från 

utrotning borde få gemene man på fötter, kan man tycka, då fenomenet blottar aspekter av vår 

existens som vi ännu inte förmått begripa.  104

  Tanken att vi är singulärt plural får också den peruanske bondens kamp mot det tyska 

energibolaget RWE att bli meningsfull. Ty vi är alla i beröring med samma värld och har ett 

gemensamt ansvar för dess välmående. Utifrån tanken att vi är singulärt plural går det inte att tänka 

att något endast är lokalt, då vad vi gör här kan ha effekt på livet där, vilket på så vis ställer oss 

inför ett etiskt dilemma varje gång vi ska göra något som möjligtvis kan vara dåligt för miljön. Det 

är upp till varje singulär individ att resonera kring den inverkan man själv gör på planetens klimat 

(ett krav som säkerligen kan vara mycket omskakade men ack så nödvändigt). Vi bör då ha i åtanke 

att vi människor har lättare att förmedla missförhållanden och att det blir svårare när det kommer 

till de icke-mänskliga varanden som drabbas av människans framfart: hur ska vi ställa oss till deras 

nöd? Hur ska vi motivera de åtgärder som är nödvändiga för att skydda vår och andras miljö? Ett 

begrepp som att vara singulärt plural omfattar i detta sammanhang varanden utöver människan och 

tvingar oss att omvärdera vad en gemensam värld egentligen innebär. Vi människor måste närma 

oss en bredare förståelse av vad det innebär att existera som ett varande bland en myriad av andra 

varanden. Vi bör samtidigt försöka kurera vår hybris med ödmjukhet inför det outgrundligt 

komplexa sammanhang vi existerar i. Ledordet i denna vår samvaro med andra skulle följaktligen 

kunna vara något så vardagligt som: medlidande. 

*** 

 Det finns hjälp att få! Se: Naturskyddsföreningen. 5 tips för att lindra din klimatångest, Stockholm,  2019. Länk: https://104

www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/lindra-klimatangest
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En av dessa stjärnklara vinternätter på Österlen 
—då det knakar i snön som i spanten på en båt— 
är det lätt att föreställa sig slutet för allt högre liv 
på jorden. Energitillgångarna har tagit slut. Solen 
förmörkats. De sista generationerna lever i en 
ständig, iskall natt. Himlakropparna iakttar utan 
förbarmande jordens utslocknande. 
  Hur länge orkar de sista människorna hålla sig  
kvar? 
  Uppfylld av ett slags domedagsvision hör jag i 
tystnaden längs den gnistrande landsvägen en 
logdörr slås upp. I en en strimma av ljus inifrån 
stallet kommer grannen ut med en ko. Och efter 
kommer han med tjuren. 
  Betäckning, således, halv två på natten, i Arktis 
sydostskånska snömassor! 
  Det ångar om de väldiga djurkropparna. Jag 
blir alldeles upprymd. ”Ja”, viskar jag för mig  
själv, ”gör fler kossor; många nya små kräk på vår 
döende planet!” 

 - ur Hemmavid, Jacques Werup
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