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Abstract

The purpose of my essay is to analyze Levinas concept of Il ya, there is, which he develops as a part 
of his criticism of Heideggers fundamental ontology. Levinas discussion about the there is directed 
against Heidegger's idea that the anxiety expose us to the nothing, an idea Levinas opposes because 

he believes that one can never reach the nothing in life. The central issue in this paper is why the 
there is is a necessary concept when we already have Heidegger's concept of being. In my essay I 
compare Levinas idea about the there is with Heideggers conceptions of anxiety, thrownness and 
boredom. In his search for being Heidegger examines two states of mind: one, boredom, reveals 

being. For Heidegger, boredom a mood among other possible, in which being as such appear.  For 
Heidegger the anxiety is the opposite side of the coin: in anxiety the nothing is revealed. Against  

this, Levinas places another experience: insomnia, which depict what he calls the Il y a. 

Keywords: Levinas, Heidegger, materiality, there is, Il ya, anxiety, insomnia, being, fundamental  
ontology, thrownness, boredom

Avsikten med min uppsats är att analysera Levinas begrepp Il y a, det finns, som han utvecklar som 
en del av sin kritik mot Heideggers fundamentalontologi. Levinas diskussion om det finns är riktad 
mot Heideggers idé att ångesten utsätter oss för intet, något som Levinas motsätter sig eftersom han 
menar att man aldrig kan nå intet i livet. Den centrala frågeställningen i denna uppsats är varför det  
finns är ett nödvändigt begrepp, vi har ju redan Heideggers begrepp varat?  I min uppsats jämför jag 
även Levinas idé om det finns med Heideggers idé om långtråkigheten, ångesten och kastadheten. I 
sitt letande efter varat utforskar Heidegger två sinnestillstånd: det ena, långtråkigheten , uppenbarar 

varat.  För Heidegger är långtråkigheten en stämning bland andra möjliga, där varat som sådant 
framträder för oss just för att det varande drar sig tillbaka, på ett liknande sätt som i ångesten, den 

motsatta sidan av samma mynt. I den uppenbaras intet. Mot detta ställer Levinas en annan 
upplevelse: sömnlösheten, som synliggör det han kallar det finns.

Nyckelord: Levinas, Heidegger, materialitet, det finns, Il y a, ångest, sömnlöshet,  varat,  
fundamentalontologi, långtråkighet, kastadhet
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1. Frågeställning

Avsikten med min uppsats är att analysera Levinas begrepp Il y a, det finns, som han utvecklar som 

en del av sin kritik mot Heideggers fundamentalontologi. Levinas diskussion om det finns är riktad 

mot Heideggers idé att ångesten utsätter oss för intet, något som Levinas motsätter sig eftersom han 

menar att man aldrig kan nå intet i livet. Den centrala frågeställningen i denna uppsats är varför det  

finns är ett nödvändigt begrepp, vi har ju redan Heideggers begrepp varat?1 Vad tillför det och vilka 

skillnader finns mellan det finns och varat? 

I sitt letande efter varat utforskar Heidegger två sinnestillstånd: det ena, långtråkigheten , uppenbarar 

varat.  För Heidegger är långtråkigheten en stämning bland andra möjliga, där varat som sådant 

framträder för oss just för att det varande drar sig tillbaka, på ett liknande sätt som i ångesten, den 

motsatta sidan av samma mynt. I den uppenbaras intet. Långtråkigheten och ångesten är två 

psykiska upplevelser som synliggör varat och intet. Mot detta ställer Levinas en annan upplevelse: 

sömnlösheten, som synliggör det han kallar Il y a, det finns. Det finns är enligt Levinas varken varat 

eller intet utan namnet på det anonyma och odefinierbara existerande man möter när man inte  

förväntar sig att hitta något, när världen och det varande blir osynligt i nattens mörker. Tvärtemot 

vad Heidegger skulle säga så når man enligt Levinas då inte intet, för det kvarstår alltid något när 

världen ”dras bort”: det faktum att det finns, ett opersonligt och neutralt ”kraftfält” av existerande 

som är anonymt på samma sätt som ”det regnar” och ”det är varmt”.  Det finns då inga ting eller 

subjekt som ”tar på sig” existerandet eller gör det definierbart, men det finns  likväl. Levinas 

relaterar även det finns till subjektets materialitet. Han utgår från Heideggers begrepp kastadhet som 

betecknar upplevelsen av att vara kastad in i existensen, som om den existerande inte uppträdde 

annat än i den existens som föregår honom, som om existensen vore oberoende av den existerande 

och den existerande som finner sig kastad ned i den aldrig kunde bli herre över existensen.

Jag vill analysera det finns och ställa begreppet mot Heideggers tankegångar om ångesten, 

långtråkigheten och kastadheten. Jag vill även analysera Levinas syn på jaget, som spelar en 

betydande roll i hans analys av det finns. Han skriver att när världen försvinner kvarstår inget 

sådant som ett autentiskt jag.2 Medvetandet blir platsen där det finns tar plats, subjektets agens har 

1 ”Varat” är Richard Matz lite missvisande översättning av ”vara” (Sein). Hans Ruin menar att Matz borde ha gett Sein 
und Zeit titeln Vara och tid, i obestämd form. (Hans Ruin, Kommentar till Varat och tiden, Södertörn 2005)s. 7
2  Emmanuel Levinas, Existence & existents, (Pittsburgh: Duquesne university press 1978/1947)  s. 8
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slukats av det anonyma existerandets dån. Kan detta ses mot en kritik av den cartesianska idén om 

att alla upplevelser inkluderar en jagerfarenhet och att jaget alltid är en ”nollpunkt” och mottagare?  

Menar Levinas att jaget blir till genom sitt deltagande i världen, att det inte har något självständigt  

vara?  Det skulle kunna vara en intressant kontrast mot Husserl som såg medvetandets existerande 

som något absolut och menade att medvetandet är ett självstående vara som i sin ”absoluta essens” 

inte berörs av den fenomenologiska exkluderingen.3 Levinas analys av ett medvetande som i vissa 

extrema gränstillstånd helt försvinner skulle tänkbart kunna utmana Husserls privilegierande av 

självnärvaron och medvetandet. Robert John Shefflerd Manning har visat att Levinas kritiserade 

Husserls fenomenologi för att vara en ontologi, en studie av varat, som avslöjar medvetandet som 

det absoluta varat.4  Den exkluderar världen och tror sig då hitta varats ”helhet”. Även Heidegger 

kritiserade Husserl och menade att medvetandet inte konstituerar varat utan bara är ett medel varat  

kan visa sig genom.5

2. Disposition

Jag vill orientera uppsatsen kring Levinas begrepp det finns och ställa det mot Heideggers begrepp 

vara. Jag tänker utgå från Levinas separerande av vara och varanden, fortsätta med hans analys av 

existensens anonymitet och beskriva hur den manifesterar sig i sömnlösheten, för att sedan utreda 

hans idé om hur en subjektivitet med en egenhet uppstår ur anonymiteten i det finns. Sedan vill jag 

titta på hur Levinas menar att denna subjektivitet kan bibehållas även när den öppnar sig mot den 

andre. Jag vill sedan undersöka Heideggers begrepp långtråkigheten, kastadheten och ångesten 

eftersom Levinas utgår från dessa när han utvecklar det finns. Jag vill inte helt separera Heidegger 

och Levinas utan kommer att pröva deras teorier mot varandra löpande i texten.

3  Edmund Husserl, Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, Dordrecht: 
Kluwer academic publishers, (1982/1931) s. 65–66.

4  Robert John Shefflerd Manning, Interpreting othwerwhise than Heidegger (Pittsburgh: Duquesne university press 
1993)  s. 25.

5  Ibid s. 26-28. Levinas främsta kritik mot Husserls fenomenologi, vilken har sin föregångare i Heidegger, är att den 
bara bemöter livet ur dess kognitiva aspekt, och har som enda mål att presentera oss för vårt sanna själv, trots att  
detta själv bara presenteras utifrån ett kognitivt och komplemtativt perspektiv som fjärmar sig från livet och den 
levda mänskliga existensen.
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3. Litteratur

Den litteratur jag vill använda är Levinas Tiden och den andre (Le temps et l’autre) Existence and 

existents (De l’existence à l’existant) och Ethics and infinity (Ethique et infini) samt Varat och tiden 

(Sein und Zeit) och The Fundamental Concepts of Metaphysics: World, Finitude, Solitude (Die 

Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit).6 Den sekundärlitteratur jag i 

huvudsak kommer använda mig av är Richard A Cohens Levinasian meditations (2010), Robert 

John Shefflerd Mannings Interpreting othwerwhise than Heidegger (1993) som analyserar Levinas 

utvecklande av det finns, samt Daniel O. Dahlstroms Interpreting Heidegger (2011), som tolkar 

Heideggers ontologi och Levinas kritik av den. 

4. Bakgrund

Levinas utvecklar begreppet det finns i samband med sin kritik av Heideggers fundamentalontologi 

som han menar styrs av en falsk dialektik mellan varat och intet, då han situerar det svåra med 

existensen i dess ändlighet.7 Levinas anser att existerandet bär på något tragiskt och svåruthärdligt i 

sig självt som inte beror på subjektets insikt om sin individuella ändlighet8, utan på existensen i 

allmänhet och dess ofrånkomliga, kvävande karaktär. Den vämjelse subjektet erfar av sin existens är 

en direkt följd av att upptäcka sig existera, att vara belastad med sig själv och ett existerande som 

man inte kan nå bortom, den yttersta inneslutningen.9

Levinas menar att Heidegger tolkar livet som en ek-stas, ett ”ut-stående” eller en riktadhet mot  

döden och situerar existerandets tragik endast i döden och intet.10 Levinas motsätter sig detta och 

vill visa att det finns fler svåra aspekter av tillvaron än dess ändlighet.  Tillvaron är enligt honom 

inte riktad mot döden, utan befinner sig snarare i ett omedelbart nu där döden alltid är belägen i  

fjärran. Själva varat och dess påträngande karaktär kan vara en lika tung börda som det faktum att 

varat kommer att ta slut. För Levinas är döden alltid en framtid, den är alltid där jag inte är:  

tillvaron är inte som för Heidegger riktad mot döden utan föregår helt enkelt bara döden, den är ett  
6  Jag använder mig av engelska och svenska översättningar.
7  Emmanuel Levinas, Existence & existents,  (Pittsburgh: Duquesne university press 1978/1947) s. 4.
8  Ibid, s. 5
9  Richard A Cohen, Levinasian meditations (Pittsburgh: Duquesne university press 2010) s. 72.
10  Levinas, (1978/1947) s. 4
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”under tiden”.11 Det finns alltid ett intervall mellan mig själv och döden, och i livet har man alltid en 

upplevelse av att ha ”en sista chans”, att döden alltid befinner sig i en avlägsen framtid. Det finns 

alltid tid kvar för varat-för-den-andre, vilket kan ge livet mening trots dess ändlighet.12 

Ångesten över själva varat, existerandet, att man finns till, är lika ursprunglig och svår att bära som 

ångesten över döden och ändligheten.13 Enligt Heidegger är ångesten en erfarenhet av intet, Levinas 

motsätter sig denna idé: ångesten består snarare i det faktum att det är omöjligt att dö, om man med 

död menar intet.14 

Filosofin bortser gärna från psykiska tillstånd som trötthet och sysslolöshet och lämnar dem till 

psykologin, menar Levinas. Han vill uppmärksamma dessa tillstånd eftersom självets relation med 

sitt existerande uppenbarar sig i dem.15 Det är viktigt att komma ihåg att varken Heidegger eller 

Levinas intresserar sig för psykiska tillstånd som just psykiska processer som äger rum i världen, 

osv., utan undersöker dem fenomenologiskt, dvs. med avseende på deras innehåll (hur världen 

framträder inom dem), vilket är anledningen till att Heidegger inte talar om psykiska tillstånd utan  

om stämningar, dvs. för att markera skillnaden gentemot en psykologisk undersökning. 

Sömnlösheten är ett sådant tillstånd. När världen upplöses i sömnlöshetens mörker finns det ändå 

något kvar, det finns, existerandets opersonliga dån. Det finns har ett så starkt grepp om oss att 

döden och intet inte blir någon lättnad.  ”Världen försvinner” och man möter den grundläggande 

anonymiteten och opersonligheten i sitt existerande. Det finns då inget ”något” att definiera varat  

utifrån, det är existerande, inga bestämda, definierade existeranden. Det är anonymt som ”det är 

varmt” och ”det regnar” och det finns ingen agent. 

11  Cohen, (2010)  s. 71
12  Manning, (1993) s. 46
13  Levinas (1978/1947) s. 5
14  Levinas, Emmanuel: Tiden och den andre, (Stockholm: Symposion förlag (1992/1947), s. 38
15  Levinas, (1978/1947) s. 4.
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5. Existerande och anonymitet

Levinas skiljer mellan existeranden och existerandet, mellan å ena sidan det som är och å andra 

sidan det att vara. I vårt vardagliga fungerande i världen är det ”normala” att varat eller existerandet  

”tillhör” något som är eller någon som existerar och att vi förstår existerandet genom de objekt det 

uppträder i. Verbet att existera är det svårt att säga något om, det blir bara begripligt i sin 

participform, i det existerande. Att vara kan inte specificeras med ett adjektiv som ett varande kan,  

det är inte en kvalitet. Existerandet kan inte tillskrivas en personlig form, det har en grundläggande 

opersonlig och främmande karaktär. Vi får aldrig reda på vad det är genom att fråga eftersom det 

aldrig svarar utan ”slår bara emot oss”.16 

I vardagslivet kan man täcka över existerandets obestämbara och främmande karaktär genom att  

uppgå i världen och koppla sig till dess innehåll.  Vårt vardagliga fungerande i världen med 

outtömliga sysslor är inte ett bedrägligt eller oautentiskt sätt att leva, det är inte en flykt från något  

slags högre, sannare öde, det är ett sätt att göra motstånd mot den ursprungliga anonymiteten i 

existerandet.17 Olikt Heidegger vill Levinas inte se subjektets alldagliga fungerande i världen som 

ett oautentiskt förfallande i det som ”man” gör, utan som en möjlighet att göra sig hemma i en 

främmande existens.18 

När vår relation till världen ”avbryts” kvarstår inget rent, autentiskt jag utan snarare varats anonyma 

ursprungstillstånd.19 När ”världen försvinner”, när vi avbryter vårt vardagliga uppslukande i världen 

och den glider undan i sömnlösheten, försvinner vår upplevelse av att vara ett subjekt. Då blir den 

ursprungligen anonyma relation som binder oss till varat påtaglig. Varat som vi blir medvetna om 

när världen försvinner är inte en person eller ett ting, utan det faktum att det finns .20 Det innebär 

enligt Levinas en plötslig förvåning över existerandet i allmänhet, ett upplevande av varat i sin  

avklädda märklighet. 

16  Levinas, (1978/1947) s. 9.
17  Ibid, s. 44.
18  Manning, (1993) s. 47.
19  Levinas, (1978/1947) s. 8.
20  Ibid, s. 8.
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6. Det finns

Den vardagliga erfarenheten av att vara ett subjekt innebär en möjlighet att kunna ”dra sig tillbaka” 

från existensen och dess drabbande karaktär.  Genom att uppgå i världen och objekten drabbas man 

av en självförglömmelse och hinner inte förvånas av det påträngande faktum att man existerar. Jaget 

är alltid utanför varat och även utanför sig självt.21  

I sömnlösheten när världen glider undan och inte distraherar blir det uppenbart hur främmande 

existerandet är i sin grundform, att det inte tillhör oss som en kvalitet utan är något obekant som har 

pålagts oss. Levinas försöka tänka verkligheten utan subjekt som erfar den, i en situation då allting 

dras undan och världen försvinner, som när natten slukar alla igenkännbara konturer och former. 

Efter denna förstörelse av ting och varelser återstår ”existerandets opersonliga kraftfält”, en fullhet  

av tomhet, något som varken är ett subjekt eller något substantivistiskt – inget som kan kallas 

”något”. Det är anonymt: det finns varken något eller någon som tar på sig denna existens. Det är 

opersonligt som i "det regnar" eller "det är varmt" och inga negationer kan avlägsna dess 

återvändande. Detta existerande är ett verb, inte ett substantiv. Det står aldrig i samband med ett  

objekt som är till.22 Bandet mellan den som existerar och dess existerande löses upp: det vara som 

man alltid ser som sitt blir då något ”allmänt” och anonymt. Man förlorar upplevelsen av att  

behärska eller äga sitt existerande. I vardagslivet ”är jag”, ”jag finns”, i sömnlösheten råder istället  

ett anonymt ”det finns”. Den jagerfarenhet som man upplever som kännetecknande för sitt 

existerande försvinner.  Även om det inte finns någonting möter vi inte det rena intet utan bara det 

faktum att det finns. 

På natten har vi inte ”att göra” med något, vi arbetar inte med något, inget angår oss eller kräver  

vårt samarbete, vi är bortkopplade från alla objekt, allt innehåll.23 Existerandet exponeras 

bortkopplad från sin värdsliga kontext och ses i sin sammanhangslösa absurditet. Sömnlösheten gör 

det omöjligt att fly undan varats påträngande karaktär.  Det finns inte längre något fungerande 

medvetande, snarare ett opersonligt deltagande. Det finns, i allmänhet, utan att vi kan fixera det med 

21  Levinas, (1978/1947) s. 43.
22  Levinas, (1992/1947)  s. 36.
23  Levinas ,(1978/1947) s. 61.
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ett substantiv. Det är inte längre en värld vi ser, det är en frånvaro som är så påträngande att den 

upplevs som en närvaro. 

Jaget är depersonaliserat och invaderat av natten, medvetandet har blivit rummet där det finns tar  

plats. Försvinnandet av tingen och jaget kvarlämnar det som inte kan försvinna: varat, som man 

deltar i vare sig man vill det eller inte. Inget närmar sig, inget hotar, och just frånvaron av hot 

frammanar en skräck, för ett hot hade i alla fall varit ett ”något”. Skräcken berövar den sömnlöse 

sin subjektivitet. Heideggers ångest inviger oss i varat inför döden, Levinas det finns är snarare 

omöjligheten att dö, skräcken för oändligheten, skriver Levinas.24  

Mörkret reducerar de välkända tingens konturer till något odeterminerat och anonymt. Man är inte 

längre medveten utan snarare ”deltagande”. Att vara ”medveten” är att befrias från det finns,  

eftersom existerandet av ett medvetande konstituerar en subjektivitet som blir herre över sitt  

varande, ett namn i nattens anonymitet.

Detta opersonliga deltagande kan man inte undkomma genom att bestämma sig för att göra något 

annat. På något plan finns jaget fortfarande kvar eftersom det ”deltar”, men inte i den form som vi 

upplever jaget i vardagslivet, inte som en separerbar entitet eftersom alla gränser har utsuddats.  

Dikotomin mellan subjekt och objekt finns inte längre. 

Man förlorar varje begrepp om sin utgångspunkt och destination. Medvetandet absorberas av det 

finns, medvetandet är inte ”där” och väntar på att natten ska ta slut. Tiden är i sömnlösheten bara en 

kvarleva som det inte kan uppstå något nytt i. Det nu som knyts till det förflutna är alltigenom dess 

arvtagare och utgör ingen förnyelse.25 Det är en slags oändlig väv av existens som befinner sig 

bortom det angelägna nu som konstituerar jaget. Levinas karaktäriserar även det finns med 

begreppet evighet eftersom existerandet utan den existerande saknar utgångspunkt. Det injagar 

skräck för existensen i allmänhet, menar Levinas. Detta skiljer sig gentemot Heideggers idé om att  

all skräck kommer sig av att ”vara rädd för sig själv”, tillvarons rädsla för sig själv och sin 

egenhet.26 

Det finns är den ”absoluta tomheten man kan föreställa sig innan skapelsen”. Levinas poängterar 

opersonligheten i det finns, det är som ”det är natt” eller ”det regnar”.27 Levinas utvecklar begreppet 

för att kontrastera och motsäga Heideggers beskrivning av varat som es gibt. Es gibt kommer från 

verbet geben, ge, och innebär för Heidegger att varat ger sig till tillvaron. Levinas idé om existensen 

är att den inte har någon generositet. Det finns innan det ger något: innan man vet vad det är vet 

man att det är, det har en fundamental opersonlighet.28 Det finns är en främmande makt som slår 
24  Levinas, (1978/1947), s. 58.
25  Levinas, (1992/1947), s. 36.
26  Manning, (1993) s. 44.
27  Levinas, Emmanuel: Ethics and infinity (Pennsylvania: Duquesne University Press 1985/1982) s. 48.
28  Manning, (1993) s. 42.
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emot oss snarare än ger sig till oss. 

 På natten förväntar man sig inte hitta något men upptäcker att det alltid finns någonting, en 

obestämbar existens. Varandets gränser har upplösts; varat finns fortfarande, men inte som olika 

väldefinierade entiteter. Allting blandas och upplöser sig i allting, även jaget. Man är direkt utsatt  

för varat. Sömnlöshetens det finns är inte ett ”i-sig”, vilket Levinas menar vore en frid, däremot är 

det frånvaron av varje själv, ett utan-själv.  ”I do not stay awake: ‘it’ stays awake.” 29 

Kroppen ligger kvar i sängen som en kvarleva, som något man känner igen som inte angår en. 

Levinas beskriver det som ”slutet på objektiverandet av medvetandet.”30 Förmågan att förhålla sig 

till upplevandet som ”sitt” går förlorat. Sömnlösheten är något objektivt, något som är oberoende av 

subjektets initiativ. Man kan inte längre förhålla sig till världen genom att förstå den med sin  

kunskap och namnge och definiera den som något. 

I den vanvettiga upplevelsen av ”det finns” har man känslan av att det är omöjligt att avsluta, att få  

”musiken att tystna.”31  Det finns ingen flyktväg, inget intet att fly från varat till. Det är varken varat 

eller intet.32  För Heidegger är varats motsats intet, men det finns har ingen motsats och relateras till 

både intet och varat. Det är något man hittar vid existensens gräns, det som kvarstår efter att man 

har tagit bort allting. 

29  Levinas, (1985/1982) s. 49.
30  Levinas, (1985/1982)  s. 50.
31  Ibid, s. 49.
32  Ibid, s. 50.
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7. Vägen ut ur det finns

I Tiden och den andre presenterar Levinas ett försök till att undfly det finns och existensens 

främmande, anonyma karaktär, att undkomma dess ”nonsens”33. Det sker genom att det uppstår ett 

”något” som man kan peka på uppstår i detta ”det finns” som ruvar i varandet. Att kunna 

substantivera varat som ett något blir räddningen från paniken i det finns. En bestämd varelse eller 

existerande blir då en slags gryning, ett ögonblick då solen går upp, där tingen uppträder för sig 

själva, där de inte är burna av ”det finns” utan dominerar det. Medvetandet, nuet och jaget är för 

Levinas i grunden inte existeranden, de är i grunden inte fasta, permanenta definierade entiteter, de 

är snarare händelser. I det som Levinas kallar för hypostasen hålls varats ursprungligen anonyma 

och främmande karaktär tillbaka och en distinkt, definierad subjektivitet upprättas, en privat domän 

som man kan fly till från det rena varat. Genom att ”inta en position” i detta anonyma det finns 

konstitueras ett subjekt. Hypostasen innebär ett ”uppskov” från det finns, uppkomsten av ”ett 

substantiv”. Ur det finns uppstår ett varande, ett något som kan bestämmas. Genom denna hypostas 

förlorar det i grunden anonyma varat sin anonyma det finns-karaktär. Varat fästs i det varande och 

en entitet kan utöva ett ”herravälde” över varat, ett medvetande uppstår som antar varat och gör 

anspråk på det. 

“Does one not say that the table is, that things are? Then one refastens being to the existents, and 

already the ego there dominates the existents it possesses.“34 

När man fäster det existerande i den existerande dominerar egot redan där de existeranden det 

besitter. Det är i detta anonyma kraftfält som jaget framträder.35 ”Något som är” uppträder i det 

anonyma varat och detta ”något” uppbär existerandet som gör sig till herre över detta existerande. 

Då kan man återigen definiera det existerande och känna igen det. Dagsljuset återvänder, världen tar 

form och man kan namnge det uppträdande. Existerandet ”tillhör” då återigen subjektet. 

Levinas beskriver detta som en hypostas av existeranden, övergången från vara till något, från ett 

33  Levinas, (1985/1982)  s. 51.
34  Ibid, s. 51.
35  Levinas, (1992/1947) s. 11.
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tillstånd av verb till ett tillstånd av ting.36 Genom att namnge och definiera och bestämma varat som 

något konkret och bestämt kan man ”täcka över” verklighetens ursprungliga, påträngande karaktär 

av total obestämdhet. Att kunna föremålsliggöra varat blir en tillfällig räddning ur skräcken i det  

finns, men för Levinas är inte det någon hållbar lösning. Jaget börjar nu ”belamras” av alla de 

objekt det dominerar. När man substantiverar något innebär det att man fryser det och reducerar det 

till en igenkännbar identitet. På detta sätt gör man sig blind för det som är nytt eftersom man tror att  

man kan känna igen allting. För att öppna sig för existensen måste man rymma en öppenhet även 

för det som inte kan benämnas och substantiveras, som den andre. Relationen till den andre är en 

relation till ett mysterium som alltid är det jag inte är.37

8. Subjektivitetens begränsningar

När det blir dag och världen och tingen materialiseras i ljuset återfår man möjligheten att definiera  

och på så vis behärska sin omvärld. Men detta räddar en bara tillfälligt undan varats anonyma det 

finns-karaktär, menar Levinas.  Uppkomsten av ett medvetande och en subjektivitet innebär inte en 

frihet.38   

Subjektivitet för Levinas uppstår samtidigt som kännandet: hypostasen innebär en glädje över att  

vara innesluten i en självständig existens som är sensibel, mottagande och reflexiv.39 Men samtidigt 

innebär subjektivitet ett fastkedjande, subjektets oåterkalleliga åtagande av sig självt. 40  Priset för att 

uppstå som en distinkt subjektivitet är att den alltid kommer att vara densamma, att man aldrig kan 

vara någon annanstans än i sig själv. När man lämnar nattens obestämdhet binds man vid sig själv 

ensam som den enda och unika utgångspunkten. Man fastnar i ett existerande som alltid är det 

samma. I längtan efter ting och försakandet av uppoffringar och kärlek återvänder det finns.41 

Levinas relaterar här det finns till bindningen till självet och det han kallar materialiteten:

The I always has one foot caught in its own existence. Outside in face of everything, it is inside of itself, tied 

to itself. It is forever bound to the existence which it has taken up. 42

Jaget är insnärjt i sitt eget existerande och möter alltid världen inifrån sig självt. Detta beskriver  
36  Levinas, (1985/1982) s. 51.
37  Manning, (1993) s. 57
38  Levinas,  (1978/1947) s. 84
39  Cohen, (2010) s. 65
40  Manning,  (1993) s. 45
41  Levinas, (1978/1947) s. 84
42  Ibid, s. 84
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Levinas som en ensamhet, att vara inuti ett existerande som alltid är ett, att aldrig kunna överskrida  

sig själv. Kroppen är belastad med sig själv och sitt eget kännande. Att existera är att vara 

instängd.43 Trots sin intima relation till detta existerande är det något fullständigt opersonligt och 

främmande, något man inte kan få veta mer om än att det bara finns där.

Levinas beskriver materialiteten som den egna identitetens kapsel. Jaget är aldrig ensamt eftersom 

det alltid bär med sig sin skugga: sitt ”själv”. Jaget reflekteras inte bara i sitt ”själv” utan är också 

involverat med det. Det finns en omedelbarhet och en närvaro i det som man aldrig kan undkomma 

utan bara tillfälligt glömma bort. Jaget kan se på sitt själv som om självet vore en annan, men 

självmedvetenheten innebär ingen öppning ut genom jaget eftersom jaget alltid är den enda 

utgångspunkten. Subjektet upplever existerandet som ”eget”, som något det äger: man är sig själv. 

Men när som helst kan subjektet slås av anonymiteten i varat, att det existerande som är mitt  

egentligen är opersonligt, neutralt och anonymt. Den som existerar är bara här, utan synbar 

anledning och existerandet finns här före den kunskap som man kan få om den. Hur mycket 

kunskapen än utökas kan vi aldrig möta något annat inom den än det som våra subjektiva 

föreställningar projicerat in i den.44 Förhållandet till världen i termer av kunskap är inte ett sätt för 

jaget att överskrida sig självt, det är bara en ytterligare bekräftelse på dess inkapsling. Jaget har 

ingen öppning: den individuella tillvaron har ingen fristad där den kan vara något annat än sig 

självt. När jag slår upp ögonen ur en drömlös sömn är jag alltid kvar. 

Vårt förhållande till världen är en otillräcklig transcendens som innebär att när vi försöker 

överskrida oss själva leds vi bara tillbaka. Levinas användande av transcendensbegreppet betecknar 

en ”utsida” som är omöjlig att inlemma i det samma (le Méme). För honom har hela den 

metafysiska traditionen drivits av en vilja att reducera det andra till det samma. 45 Lévinas talar här 

inte om en transcendens i den mening som exempelvis Deleuze har angripit,46 utan som en utsida 

som är omöjlig att inlemma i det Samma. Levinas knyter det Andra till oändligheten (l’Infini) vilket 

indikerar att det alltid faller utanför det mänskliga tänkandets räckvidd. Som den andre och döden, 

som vi inte kan föreställa oss med hjälp av vår egen kunskap eller formulera med ord. Det andra 

faller utanför det som kan ses, tänkas och förstås, och det kan inte förstås eller beskrivas i språket - 

det faller utanför “det sagda” (le Dit).  Den etiska relationen med den andre är det för-språkliga 

43  Cohen,  (2010) s. 72
44  Levinas, (1992/1947) s. 12.
45  Daniel O. Dahlstrom: Interpreting Heidegger (Cambridge, Cambridge university press 2011) s. 261
46  Deleuze undviker transcendens till förmån för en teori om immanent och direkt erfarenhet, medan Levinas  

förespråkar en transcendens i form av det absoluta ansvaret för den andre.  Se Gilles Deleuzes och Felix Guattaris A 
thousand plateaus (Wiltshire: Continuum International Publishing Group Ltd. 2004)
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sägandets värld. Det ontologiska språket – det sagda - är inte nödvändigt för att besvara den andre.47 

9. Den andre 

Subjektets inkapsling i självnärvarons identitet är inte ett så ofrånkomligt öde som Levinas 

framställer det till en början.48 Genom ansvaret för den andre vi får möjligheten till 

självöverskridande. Att sträcka sig efter den andra är inte något som motiverar sig självt, det är inte 

något man gör för att ”ta sig ur sin långtråkighet”. Det är den mest radikala brytningen av egots 

kategorier eftersom det innebär att vara någon annanstans än i sig själv. Då slutar man vara en 

definitiv, bestämd existens och börjar rymma en öppenhet för att kunna sträcka sig bortom sig själv 

och sitt eget existerande. Det är omöjligt att förstå annanheten hos den andre, den är vad jag inte är.  

Relationen till den andre innebär inte en förståelse av den andre som får hans annanhet att 

försvinna.49 Det är först i den etiska relationen med den andre vi öppnar oss för det vi inte kan förstå 

med vårt intellekt. Den andre är något som vi inte kan förstå genom oss själva, den är det vi själva 

inte är. 

För att lyckas överskrida sig själv är det inte tillräckligt att försöka förstå den andre intellektuellt  

eller ontologiskt. Levinas kritik mot Heideggers ontologi går ut på att ontologin försöker reducera 

det andra till det egna jagets domän. Ontologi är för Levinas en förståndets rörelse, som reducerar 

ting och människor till ägodelar genom att använda samma rörelse som hos den gripande handen. 

Det är en rörelse som reducerar den Andres alteritet till det egna jaget. För Heidegger är den 

alldagliga i-världen-varon per definition en medandravaro, en relation till den andre i meningen 

”alla de andra”, mannet (das Man) vilka egentligen är en ”ingen” (das Niemand).50  Denna relation 

går mot intet och är i grund och botten oegentlig. Det primära problemet med den alldagliga 

tillvarons uppgående i mannet är för Heidegger inte att jag flyr från mitt ansvar för den andre utan 

från mig själv, att jag i första hand inte är ”jag” i bemärkelsen det egna självet, utan att jag är de  

andra ”på mannets vis”. Den alldagliga tillvarons själv är ett oegentligt man-själv som inte griper  

tag i sig själv på eget vis.51 

Enligt Levinas innebär varje försök att förstå en annan person intellektuellt att jag ställer mig  
47  Björn Sjöstrand: Från etik till politik,  (Södertörn 2008) s. 134
48  Levinas (1992/1947) s. 11.
49  Levinas (1978/1947) s. 86.
50  Heidegger, Martin, Varat och tiden - Del 1 (Uddevalla, Daidalos 2004/1927)  s. 168.
51  Ibid, s. 169
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utanför min relation med denna person som en slags teoretisk åskådare av den värld som jag 

egentligen är en del av.52  Genom kärleken har jaget möjlighet till det mest radikala överskridandet 

av sig självt. Då kan jaget som annars alltid är fångat i sin egen existens och alltid återvänder till sig  

själv undvika detta återvändande. Det frigör honom från ”sin skugga”.53 Men jaget lämnar inte sig 

självt som det gör i vardagens självförglömmelse utan bär med sig självet.  Det är en transcendens 

där jaget har möjlighet att inte återvända till sig självt, och samtidigt bevara sin strukturs  

subjektivitet. 

För att verkligen undkomma ”det finns” så måste jaget berövas sin suveränitet, vilket händer i varat-

för-den-andre. I relationen med den andre sker befrielsen från det finns.54 Men det räcker inte att 

bara påträffa den andre: det är varat-för-den-andre, ansvaret för den andre, som stoppar varats 

anonyma, meningslösa dån. Innan denna relation uppstår ligger det finns alltid och hotar i 

bakgrunden och kan när som helst dyka upp och påminna om varats anonymitet. 

Levinas håller med Heidegger om att frågan som filosofin bör sysselsätta sig med gäller existensen. 

Men han menar att Heideggers största misstag är hans förutsättande att denna fråga bäst besvaras 

genom att inrikta sig på tillvaron ensam. Det är snarare genom att se på den sociala relationen och 

mötet med den andre som existensen bäst kan bemötas. Levinas utmanar idén om att kroppen måste 

förstås i termer av vara: han vill erkänna kroppens vara, för mänskligheten  lever ”tvärs genom 

förkroppsligandet”.55  Levinas vill hitta ett sätt för självet att slutgiltigt undfly det anonyma varats  

dån, och sättet han föreslår är den sociala relationen med den andre.56 

52  Sjöstrand, (2008) s. 13
53  Levinas, (1978/1947) s. 100
54  Levinas, (1985/1982) s. 52
55  Cohen,  (2010) s. 37 ff
56  Manning, (1993) s. 57
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10. Heidegger och långtråkigheten 

För Levinas kan man uppleva det rena existerandet och dess obestämbarhet i sömnlösheten. För 

Heidegger händer något liknande i långtråkigheten, som liknar sömnlösheten och kännetecknas av 

att det är omöjligt att förstå varat genom att föremålsliggöra det. Heidegger vill utarbeta en filosofi  

som inte har den objektiverande kunskapens teoretiska modell som förståelse av världen. Han 

menar att det praktiska förståendet av världen inte förutsätter ett teoretiskt förstående av den,  

snarare tvärtom. 57 Tillvaron bestäms som den är, inte utifrån någon konkret idé rörande 

existensen.58  Mycket av det vi kallar kunskap och förståelse av oss själva skymmer i själva verket 

vilka vi är. Vi förstår oss inte utifrån vad vi är, såsom existerande, utan utifrån vad vi ser 

runtomkring oss i världen. Heidegger vill utarbeta en tillvaroförståelse utifrån tillvaroexistensen 

själv. 59

Heidegger kritiserar den traditionella vetenskapliga ”sanningens” varaart.60 Att Newtons lagar inte 

existerade före Newton betyder inte att de upptäckter som dessa lagar påvisade inte fanns. Lagarna 

blev sanna tack vare Newton och med dem blev det varande i sig självt tillgängligt för tillvaron. Att  

få herravälde över varandet genom kunskap är inte bara vetenskapens förhållningssätt till världen 

utan också metafysikens. Metafysikens mål är enligt Heidegger också en förståelse av världen i 

mänskliga termer.

Tillvaron förstår det egna varat utifrån det varande, det som det förhåller sig till -  världen. 61 Vi 

förstår inte oss själva utifrån vad vi är, utan från den värld vi har omkring oss. Heidegger menar att 

analysen av tillvaron istället måste utföras på vad den är ”mestadels och i första hand”, i dess 

genomsnittliga alldaglighet. 62 En ontologisk analys måste utgå ifrån den ontiska och existentiella 

nivån, där världen redan är begripen på ett alldagligt sätt. Heidegger betraktar den vetenskapliga 

attityden gentemot världen som ett slags negation av det alldagliga praktiska ombesörjandet, så att  

57 Hubert L Dreyfus: Being-in-the-world (Cambridge: Massachusetts institute of technology 1991) s. 48
58 Heidegger, (2004/1927) s. 68
59 Ruin, (2005) s. 18
60 Heidegger, (2004/1927) s. 283
61 Ibid, s. 15
62 Ibid, s. 37
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tingen inte framstår som tillhands för användning utan som förhanden för den betraktande blicken. 

Heidegger vill utarbeta en ny metafysik som grundas på varat istället för varandet. Målet är att bryta  

med den förtingligande tendens som är ett arv från den antika ontologin och lyfta fram en icke-

objektiverbar grundnivå. 63 Det som kan få oss att tänka varat är inte vetenskap, utan 

sinnestillstånden långtråkigheten och ångesten.64 Utifrån dessa stämningar kan vi återvända till 

vetenskapen och se den förståelse av varat som de förutsätter men inte själva tematiserar. 

Vetenskapen försöker beskriva varandet utifrån bestämda, definierade avgränsningar och 

egenskaper - ”kategorier” enligt Heidegger.65  Varat präglas till skillnad från detta av gåtfullhet, det 

är inte definierbart utan uppenbarar sig genom es gibt: varat är förknippad med det som är givet i en 

händelse som vi inte kan behärska eller bestämma över, och vi kan betrakta dess gåtfullhet.  

”It is boring for one. What is this “it”? The “it” that we mean whenever we say that it is thundering 

and lightning, that it is raining. It – this is the title for whatever is indeterminate, unfamiliar. 66”

När vi säger att “det är tråkigt” talar vi inte längre om att vi själva är uttråkade med något. Vi säger 

att det är tråkigt, man har tråkigt (it is boring for one) och man avser inte att det är tråkigt för dig 

eller mig, inte för dig som dig, utan att man har tråkigt. ”It – for one – not for me as me not for you 

as you not for us as us, but for one.67”

Namn, ställning, yrke, roll, ålder och öde såsom mitt eller ditt, allt detta försvinner helt enkelt när  

det är tråkigt, kanske ungefär som i Levinas sömnlöshet då jaget inte längre är det jag som det 

brukar vara i vardagen: det rycks ur sin kontext.  Jaget ersätts av ett slags opersonligt deltagande 

och medvetandet blir ett tomt rum där det finns tar plats. I sömnlösheten verkar det absoluta 

faktumet att man är blir väldigt framträdande och tydligt, däremot hur och vem man är försvinner i 

bakgrunden. 

I Heideggers långtråkighet är det som finns kvar inte ett ”universellt jag”, för denna tråkighet 

omfattar ingen abstraktion eller generalisering i vilken ett universellt begrepp av ”jag i allmänhet”  

(”I in general”) finns närvarande. Snarare blir vi då en odifferentierad ingen. När man försöker 

finna exempel på vad som händer när ”det är tråkigt” så misslyckas man. Inte på grund av att 

långtråkigheten inte inträffar, men på grund av att när den uppkommer så är den inte alls besläktad 

med en särskild händelse eller en särskild situation.68 Det som kännetecknar denna djupgående 

63 Ruin, (2005) s. 113
64  Långtråkighet, ångest och jubel ingår i samma triad hos Heidegger, men jag har valt att bara titta på de två 

förstnämnda.
65 Kategorier är ontologiska karaktärer som hör till sådant varande som inte är av tillvaromässig varaart. I-varon är  
däremot en tillvarons varaförfattning och därmed en existential. 

66  Heidegger, Martin: The fundamental concepts of metaphysics – world, finitude, solitude, (Indiana 1995/1930) s. 
134

67  Heidegger, (1995/1930), s. 134
68  Ibid, s. 135
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tråkighet är att vi inte fördriver tiden medan den pågår, avsaknaden av allt fördrivande av tid är  

karaktäristisk för den. Allt fördrivande av tid är maktlöst mot långtråkigheten.69 Det påminner om 

Levinas sömnlöshet, där tiden bara är en kvarleva som inget nytt kan uppstå i, där det inte finns 

någon möjlighet att forcera tiden genom att sysselsätta sig med något. 

 ”Det är tråkigt” är en tomhet men inte en tomhet som består av avsaknaden eller sökandet av någon 

särskild slags uppfyllelse. Vi blir inte uttråkade av särskilda människor och vi är inte heller 

uttråkade som någon särskild. Hela situationen och vi själva som individuella subjekt är likgiltiga, 

vi är upplyfta bortom den specifika situationen och de särskilda människorna.70 Detta återför oss till 

en punkt då allt är likgiltigt för oss. Denna likgiltighet är inte följden av en logisk utvärdering av 

hur värdefulla människorna och tingen är för oss. De varande blir likgiltiga som helhet, även 

subjektet självt. Det varande försvinner inte, det visar sig ”som sådant”: man kan inte längre begripa 

det varande genom dess egenskaper eller genom hur man brukar använda det, man kan bara uppleva 

det som en plan och neutral närvaro. Vad som är individuellt med oss och bekant för oss avtar. Vi 

överger oss själva för denna långtråkighet.71 

Heidegger poängterar att långtråkigheten försöker säga oss något. Denna stämning som kommer till 

uttryck när det är tråkigt omvandlar tillvaron så att vi instinktivt förstår att det vore övermodigt att  

försöka motarbeta långtråkigheten genom att fördriva tiden. Långtråkigheten har en övermannande 

karaktär. Förståelsen av denna djupgående tråkighet kan inte fås genom att man observerar den 

psykologiskt, utifrån, som betraktare. Den karaktäriseras av sitt manifesterande av hur tingen gäller 

för oss. Det som fenomenologin är intresserad av är hur, i vilken mening verkligheten framträder 

när vi är i detta tillstånd; däremot bryr vi oss inte om, till skillnad från psykologen, vad som orsakar 

detta tillstånd, t.ex. vårt psykes beskaffenhet och historia. Heidegger poängterar att den existentiella  

analysen av tillvaron ligger före all psykologi. 72

När vi är uttråkade av något kan vi alltid stänga av långtråkigheten genom att fördriva tiden så att vi 

inte behöver lyssna på den, men när ”det är tråkigt” tvingas vi lyssna. Det liknar Levinas 

sömnlöshet. I den hålls man inte vaken av något särskilt. Sömnlösheten sysselsätter oss inte, 

sömnlösheten är snarare situationens förutsättning eller orsak än en kvalitet eller egenskap hos den. 

Likt långtråkigheten är den omöjlig att undkomma: man kan inte vända sig bort från den genom att  

bli distraherad av världen och sysselsätta sig med dess innehåll. I långtråkigheten får världen en så 

fullständigt likgiltig karaktär att den inte kan distrahera oss från varat. Vi kan inte använda eller  

uppgå i världen för att dämpa långtråkighetens påträngande karaktär, den har en tvingande kraft.  

69  Ibid, s. 135
70  Ibid, s. 137
71  Heidegger, (1995/1930) s. 138
72 Heidegger (2004/1927) s. 70
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När ”det är tråkigt” eller ”man har tråkigt” införlivas det individuella subjektet i en domän som det  

inte har någon makt över.73 

11. Kastadheten

Levinas utgår från Heideggers begrepp kastadhet när han utvecklar det finns. Kastadhet innebär att 

vara kastad in i existensen, som om den existerande inte uppträdde annat än i den existens som 

föregår honom, som om existensen vore oberoende av den existerande och den existerande som 

finner sig kastad ned i den aldrig kunde bli herre över existensen. På så viss uppstår föreställningen 

om ett existerande som sker utan oss, utan subjekt, vilket för Heidegger är kastadhet och hos 

Levinas benämns som det finns. 

För Heidegger består kastadheten i detta ”att tillvaron är”.74 Tillvaron är aldrig orsaken till sitt eget 

vara.  Det befinner sig alltid i en bestämd situation som redan finns här, där vissa möjligheter är 

givna, det är alltid kastad i detta ”där”. ”Att” tillvaron är blir aldrig förefintligt i något åskådande,  

det är ingen ”sak” som vi kan se eller ta på, det blir förståeligt bara genom att vara. Detta ”att” är  

något som vi aldrig kommer bakom. Inom befintligheten har tillvaron alltid redan ställts inför sig  

själv.75 Hur, vem och var jag är kan jag ta reda på orsaken till, men inte att jag är. Kastadheten 

påminner även om Levinas materialitet: vi är fastkedjade i ett existerande som vi inte har valt och  

inte vet orsaken till, ett existerande som föregår kunskapen om existerandet. Jaget är insnärjt i sitt  

ett existerande som alltid är ett. Jaget möter alltid världen inifrån sitt själv, som är något  

ofrånkomligt som det upplever världen och tänker genom. 

För Heidegger är varje tillvaro redan ”stämd” på något sätt, och genom denna ”ser” tillvaron vissa 

möjligheter. Stämningen gör det uppenbart ”hur det står till med en”. Just i den mest likgiltiga och 

harmlösa alldaglighet kan den nakna sanningen ”att tillvaron är och måste vara” bryta fram. Det 

faktum att ”att tillvaron är” visar sig, men ”varifrån och vart” förblir dunkelt. Detta sakförhållande 

stirrar med obönhörlig gåtfullhet tillvaron rakt upp i ansiktet. Även då tillvaron på grund av sin 

rationalitet  är säker i sin tro på sitt  ”vart”  och ”varifrån” så har den inget  att sätta emot denna 

gåtfullhet. 

Heidegger vill nå bortom en förståelse av varat i mänskliga termer. Vetenskapen försöker bestämma 

de egenskaper som karaktäriserar dess föremålsområden, vilket innebär att vetenskapen är ontisk. 

Kanske kan man tänka sig att vetenskapens implicita anspråk är att därmed komma åt sitt föremåls 

vara, dvs. på så sätt att man menar att det inte finns något mer att säga om det än vad vetenskapen  

73  Heidegger, (1995/1930),  s. 136
74  Heidegger, (2004/1927), s. 177
75  Ibid, s. 178
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säger. Men enligt Heidegger är varat en gåtfull händelse som inte kan mätas och förstås rationellt 

och orden vi använder för att förklara varat kommer i slutändan från oss själva. 

En  liknande  insikt  får  subjektet  i  Levinas  sömnlöshet.  När  världen  är  för  mörk  för  att  kunna 

definieras  kan man inte  begripa existerandet  genom att  föremålsliggöra  eller  benämna det.  Att 

maskera existerandets anonyma det finns-karaktär genom att  bestämma existerandets konturlösa 

kaos som ting och definierade former med kunskap och namn är bara en tillfällig räddning undan 

det finns och existerandets i grunden anonyma karaktär. Kunskapen stänger in subjektet i sig självt: 

hur  mycket  kunskapen  än  utökas  kan  vi  aldrig  möta  något  annat  inom  den  än  det  som våra  

subjektiva föreställningar projicerat in i den.76 

Att  försöka  förstå  världen  genom  sin  kunskap  om  den  förstärker  bundenheten  till  självet:  all 

kunskap  jag  har  om existerandet  kommer  i  slutändan från  mig  själv.  Denna oupplösliga  enhet 

mellan den existerande och hans värv att existera innebär en ensamhet: att närma sig existerandet 

via den existerande är att stänga in sig i enheten77. Det gör att man sluter sig för allt som man inte 

kan  definiera  med  kunskap  och  sätta  namn  på.  Här  finns  en  skillnad  gentemot  Heidegger, 

åtminstone Heidegger i  Varat och tiden: han verkar inte uppfatta vare sig vårt praktiska eller vårt 

teoretiska vetande om världen som i grunden antropocentriskt eller ”insnärjt”, utan betonar hela 

tiden tillvarons transcendens, dess grundläggande egenskap av att alltid redan vara ”därute”. Hans 

mål i Varat och tiden är på sätt och vis att visa på möjligheten att hämta självförståelse rent ur det 

egna självet, i stället för att, som vi vanligen gör, förstå oss själva och vår existens utifrån vårt  

sysslande med tingen. I den mån vi är insnärjda i alldagligheten är vi framförallt insnärjda i en viss, 

oegentlig förståelse av oss själva – vilken ångesten, som också kommer från oss själva, kan rycka 

loss oss från.

Heidegger  tänker  sig  att  stämningen  är  tillvarons  ursprungliga  varaart,  en  varaart  inom vilken 

tillvaron är  upplåten för  sig  själv  före  allt  utrönande  och viljande.  Av detta  följer  att  vi  aldrig 

någonsin blir herrar över stämningen genom att bli stämningsfria, utan alltid genom att komma i 

någon motsatt stämning.78 Stämningen är sättet vi upplever världen genom. Stämdheten påminner 

om Levinas materialitet: vi kan bara uppleva världen genom oss själva, det är ett sätt att se världen 

som vi inte kan bryta oss ur. Jagets stora olycka är för Levinas inte sinnets fångenskap i en fysisk 

kropp,  snarare  är  det  fångenskapen  i  det  egna  existerandet.  Vi  är  alltid  inneslutna  i  den  egna 

identitetens kapsel,  materialiteten, och leds alltid tillbaka till oss själva när vi försöker nå bortom 

jaget.

76  Levinas, (1992/1947), s. 12
77  Ibid, s. 33
78  Heidegger, (2004/1927) s. 179
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12. Ångesten

Levinas diskussion av Det finns är riktad mot Heideggers idé om att ångesten ställer oss inför intet. 

Ångesten riktar sig inte mot ett specifikt föremål inom världen utan snarare mot världen själv och 

det ofrånkomliga faktum att vi befinner oss i den. Subjektet är kastat in i en tillvaro utan att själv ha  

valt den, överlämnad till en värld som bygger på mening som det inte självt har skapat. Man 

befinner sig i ett där som man har placerats i utan att ha tillfrågats. 

I ångesten blir vi främlingar inför oss själva. Våra vanliga identiteter avtar och det vardagliga livet 

vi lever bli lika kusligt och främmande som världen omkring oss. Jag är inte längre den eller den 

personen längre, bara en odefinierad varelse vars enda egenskap är att ”vara-där”. Det liknar 

Levinas idé om hur sömnlösheten berövar subjektet dess upplevelse av att vara ett subjekt. Det som 

återstår är ett opersonligt deltagande, en upplevelse av att vara där men utan att vara där som någon 

särskild.

Heidegger menar att man flyr från ångesten genom att uppgå i mannet. Tillvaron själv är inte, de 

andra har tagit dess vara från den. De andras godtycke fogar över tillvarons alla möjligheter. Dessa 

andra är inte några bestämda andra, vilken annan människa som helst företräda dem. Tillvaron som 

medvaro tillskansar sig ett herravälde: man hör själv till de andra och befäster deras makt.79 Denna 

medvarandravaro löser fullkomligt upp den egna tillvaron i ”de andra”, och de andra med sina 

skillnader försvinner mer och mer. Vi roar oss likadant som man roar sig, vi drar oss undan från den 

grå massan likadant som man drar sig undan från den grå massan. Mannet berövar varje tillvaro 

dess ansvar. Mannet avslöjar sig som alldaglighetens ”reellaste subjekt”. Uppgåendet i mannet och i 

den ombesörjda världen uppenbarar något som skulle kunna ses som en tillvarons flykt inför sig 

själv och hur tillvaron skulle kunna vara.80 Den leder bort tillvaron i ett så kallat förfallande som 

vänder tillvaron bort från sig själv. 

Detta påminner om Levinas idé om självförglömmelsen. Vårt vardagsliv är för Levinas ett sätt att  

skilja sig från sig själv och ”den första materialiteten”, vilket betecknar jagets ofrånkomliga band 

till jaget. Men självförglömmelsen bryter ändå inte detta band: i kunskapen och njutningen 

79  Heidegger, (2004/1927) s. 166
80  Ibid, s. 236
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återfinner subjektet sig självt. Kunskapen övervinner inte subjektets ensamhet, det fullbordar 

subjektets öde att själv vara den enda och unika utgångspunkten.81

Heidegger menar att ångesten inte riktar sig mot ett objekt utan mot i-världen-varon som sådan. 

Hotet har inte karaktär av någon bestämd skadlighet, som det hotade kan drabbas av på ett sätt som 

klart avser något visst. Ångesten kan dyka upp i de mest harmlösa situationer och dess ”inför vad?” 

är fullkomligt obestämt.82 När ångesten gått över säger vi att ”det var inget”: ångesten visar på intet 

i varat, att det är bottenlöst. Det är tillvaron själv och det mest bekanta och invanda som man 

ängslas. Ångesten gör tillvaron kuslig, unheimlich. Den ger tillvaron en obestämdhet och omvandlar 

den till ett ingenstans. Kusligheten innebär en icke-hemma–varo (nicht-zuhause-sein).  Denna 

ångests obestämdhet innebär att det varande över huvud taget inte är ”relevant”. Världen får 

karaktär av fullständig betydelselöshet. Ingenting av det som inom världen är till hands är det som 

ångesten ängslas för. Det hotande kan inte närma sig, utan är redan där och ändå ingenstans, det 

betrycker en och tar andan ur en utan att för den skull vara någonstans. Då uppenbaras detta ”det är 

ingenting och ingenstans”. Detta innebär att ångestens ”inför vad?” är världen som sådan. Den 

fullständiga betydelselöshet som ger sig tillkänna i ingenting och ingenstans betyder inte att världen 

skulle vara frånvarande, utan istället att det varande i världen är så ovidkommande att världen är det  

enda som fortfarande tränger sig på. Intet har sin grund i det allra ursprungligaste ”något”, nämligen 

i världen. Intet, världen som sådan, visar sig vara ångestens ”inför vad”. Det som ångesten ängslas 

för är i-världen-varon själv. Ängslandet upplåter världen som värld på ett ursprungligt och direkt 

sätt. 

I ångesten sjunker det som brukar finnas till hands i världen undan och världen och de andra har 

inte längre något att bjuda. Ångesten berövas på så vis tillvaron möjligheten att i förfallandet förstå  

sig själv utifrån världen.83 

Mannet ger en lugnande känsla av att känna sig som hemma i tillvarons alldagliga genomsnittlighet.  

Ångesten individualiserar tillvaron och upplåter den som möjligvaro. Ångesten uppenbarar friheten 

att välja sig själv och exponerar de möjligheter att leva autentiskt som tillvaron alltid redan utgörs  

av.  Den autentiska tillvaron kommer även i tillstånd av smärta och lidande att resolut ta ansvar för  

varat. Insikten om döden öppnar tillvaron för varats givande.84 Det är en idé som skiljer sig från 

Levinas tanke om att närheten till döden snarare passiviserar och försvagar. Döden fråntar 

människan möjligheten att ta ansvar för den andre, ett ansvar som han tillmäter lika stor vikt som 

Heidegger menar att människan ska ta ansvar för varat, lyssna till dess ”kall” och träda in som dess 

81  Levinas, (1992/1947), s. 51
82  Heidegger (2004/1927) s. 238
83  Heidegger (2004/1927) s.  240
84  Cohen, (2010) s. 69
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herdar eller språkrör.85 Det är ett kall vi inte lyssnar till när vi förfaller in i mannet, där vi uppehåller 

oss i det förtrogna och hemtama. 

Det är tillvaron i sig själv som är kuslig, menar Heidegger, den kusliga känslan av icke-hemma är 

något ursprungligare än den lugna och förtrogna i världen-varon. Det påminner om Levinas 

beskrivning av existensens främmande och obekanta karaktär som dess mest ursprungliga natur, 

vilken vi lyckas maskera genom självförglömmelsen, vardagssysslorna och uppgåendet i världen. 

Ångesten hämtar tillvaron tillbaka ur dess förfallande. Den gör egentligheter och oegentligheter 

uppenbara. Den förfallande flykten in i mannet är en flykt inför det som känns icke-hemma, det vill  

säga den kuslighet som ligger i tillvaron som kastad åt sig själv. 

 

13. Avslutande diskussion

   

Ångesten och sömnlösheten kan ses som möjligheter att uppleva eller tänka det rena varat, draget ur 

sin världsliga kontext.  Men Levinas sömnlöshet mynnar inte ut i den autentiska frihet och 

egentlighet som ångesten införlivar tillvaron i. Den påminner bara om existerandets grundläggande 

anonyma och främmande karaktär, att det inte tillhör en som en kvalitet som kan bemästras.  

Om Levinas har en idé om en ”autentisk tillvaro” så är det en som inte alltid befinner sig hos sig 

själv, ett subjekt som är så öppet att det till och med kan ge den andres liv högre prioritet än sitt eget  

och inser jagupplevelsens godtycklighet. När man är ensam i sömnlösheten är man inte ens längre 

en. Utan världen och den andre finns inte längre ett urskiljbart subjekt. Levinas beskriver en 

subjektivitet vars stora börda är instängdheten i den egna kvävande självnärvaron. Heideggers 

menar däremot att tillvaron inte är hos sig själv utan hos de andra, mannet.

När världen återfår sina konturer och gränsen mellan objekt och subjekt återupprättas efter 

sömnlösheten återstår ett subjekt som aldrig kan lämna sig självt, som återigen upptäcker sig fångad 

i en existens som aldrig kan överskridas.  För att nå bortom sig själv och öppna sig för något bortom 

det privata existerandet behövs något mer än en individuell erfarenhet av ett sinnestillstånd,  

nämligen ansvaret för den andre. För Heidegger är det tvärtom så att den individuella tillvarons 

ångest kan avtäcka varat och hänvisa tillvaron till dess frihet och oförverkligade möjligheter. Det  

som ångesten ängslas inför är världen (såsom vårt ”hem”, dvs. ångestens objekt är egentligen 

möjligheten att vara i världen): världen är ”kvar”, man ser den till och med tydligare än förut, men 

den har blivit fullständigt irrelevant och subjektet har förlorat möjligheten att förstå sig självt utifrån  

den.  När den värld man brukade förstå sig själv utifrån och såg som ett hem avslöjar sig som den 

tillfälliga hållplats den från början är kan tillvaron bara förstå sig själv utifrån sig själv.  När de 

85 Ibid, s. 78 ff
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meningssammanhang som tillvaron brukar förstå sig själv utifrån sjunker ihop i betydelselöshet 

under ångesten blir världen ett tomrum eller ett intet, som kan fyllas med ny mening. Tillvaron 

måste då förstå sig själv utifrån sina möjligheter istället för utifrån vad den möter i världen. 

Samma likgiltiga och ödsliga karaktär får världen i långtråkigheten. Sömnlösheten och erfarenheten 

av det finns som Levinas beskriver har beröringspunkter med både ångesten och tråkigheten men 

skiljer sig åt från dem på en avgörande punkt. I sömnlösheten syns inte världen, den är lika osynlig 

och ohörbar i nattens mörker som om den hade gått under. Trots det hittar subjektet inte intet: det 

tomrum man finner är uppfyllt, det är en frånvaro som är lika påtaglig som en närvaro. Det behövs 

inte en värld, det rena existerandet har i sig självt en kvävande karaktär. Det som injagar panik 

under sömnlösheten är något som exponerar subjektets instängdhet snarare än öppnar för 

möjligheter. Trots att jaget för tillfället inte finns kvar så finns det alltid ett ”här”, en närvaro som 

jag aldrig kan befrias från. Intet är alltid där jag inte är. Sömnlösheten kan göra den existerande 

varse om att det existerande som vanligtvis upplevs som eget i grunden är otillhörande, namnlöst 

och anonymt.  Jaget som i den normala vardagserfarenheten är alltings självklara utgångspunkt kan 

då ses i sin godtycklighet.

Heidegger ser på subjektet som utkastat och överlämnat till en värld som uppenbarar sig som ett 

ödsligt ingenstans. Ångesten som den insikten väcker exponerar möjligvaron och friheten att välja 

sig själv.  Levinas lägger en starkare betoning på subjektets utsatthet och otillräcklighet. Inte ens  

den gryende dagen räddar subjektet undan existerandets skrämmande obekanta det finns-karaktär, 

det kan i slutändan bara ske genom ansvaret för den andre, genom att bli ”not posed, but deposed”, 

avsatt, störtad: man måste berövas sin suveränitet. Döden och ångesten individualiserar tillvaron, 

men för Levinas gör den subjektet än mer bunden till den andre, för när jag dör förlorar jag 

möjligheten att ta ansvar för den andre. 

Vid en första anblick är det lätt att tro att Levinas det finns och Heideggers begrepp varat betecknar 

samma sak. Men hos Levinas finns en idé om att man kan upphäva existerandets det finns-karaktär 

genom relationen till den andre, vilket antyder att det finns snarare är ett grundläggande 

karaktärsdrag hos varat än varat självt. Med det finns visar Levinas att existensen inte är ett givande 

utan ett drabbande. 

Heideggers kritik av vetenskapen och rationaliteten är att den försöker beskriva varandet utifrån 

permanenta, definierade egenskaper som en absolut modell för förståelse, med följden att den 

behandlar varat som ett föremål bland andra. Den vill göra allting be-gripbart, vilket innebär att  

man måste gripa det och fastställa det för att få herravälde över det. Men varat präglas i grunden av 

gåtfullhet, det är inte definierbart, det uppenbarar sig genom es gibt. Varat är förknippat med det 

som är givet i en händelse som vi inte kan behärska eller bestämma över. Det är varats väsen att 
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vägra låta sig fångas i varandets värld, varat är en händelse. Vad vetenskap gör är att täcka denna 

gåtfullhet med kunskap. 

Levinas menar på ett liknande sätt att kunskapen fullbordar subjektets öde att själv vara den enda 

och unika utgångspunkten, den stänger in subjektet i sig själv och gör det blint för allt som är 

obekant. Men målen för deras kunskapskritik skiljer sig åt. Heidegger angriper illusionen att man 

kan göra varat till något mätbart som man kan avtäcka med kunskap och vetenskap, Levinas 

angriper illusionen om kunskap om den andre. Han tillmäter den andre lika stor gåtfullhet och 

oåtkomlighet som Heidegger ger varat och vill grunda sin filosofi på den andre istället för varat.  

Levinas knyter det Andra till oändligheten vilket indikerar att det alltid faller utanför det mänskliga  

tänkandets räckvidd. Den andre är så gåtfull att den inte går att substantivera. Den befinner sig 

bortom allt det som man själv är och kan förstå med kunskap. I relationen till den andre behåller 

man förmågan att förnimma även det som man inte kan känna igen och benämna. 

Levinas tillmäter visserligen det rena existerandet samma outgrundlighet och gåtfullhet som 

Heidegger – vi frågar oss vad det är, men det svarar oss aldrig utan drabbar oss bara. Men i 

slutändan är det för Levinas den andre som utgör den verkliga möjligheten till att öppna sig för det 

som är okänt och inte kan förstås med kunskapen och språket.  

Levinas kritik mot Heideggers fundamentalontologi handlar till stor del om att den grundar sig på 

varat istället för det varande. Tillstånden långtråkigheten och ångesten gör att vi kan tänka varat och 

vara öppna för dess odefinierbarhet och gåtfullhet, för att på så vis nå ett förstående av tillvaron 

bortom mänskliga termer. Levinas menar att det krävs något mer för att kunna tänka varat.  

Sömnlösheten ger en upplevelse av existerandet som tillfälligt fråntar subjektet möjligheten att  

förstå sin tillvaro genom färdiga definitioner och permanenta enheter. Men efter att nattens mörker  

försvunnit och världen återfått sina välbekanta former i ljuset återgår subjektet till sig självt och sitt  

förstående av världen genom namn och kunskap och stänger sig åter inför allt det som är okänt. Så 

för Levinas krävs ett ytterligare steg, det är nämligen genom det varande vi kan tänka varat. Man 

behöver den andre för att öppna sig för det man inte kan föreställa sig med hjälp av sin kunskap 

eller formulera med ord. Den andre är allt som jag inte är och den kan inte definieras utifrån vad jag 

vet eller vad jag ser. Det ger mig en öppning.

Levinas relaterar det finns till både kastadheten och materialiteten, vilka betecknar subjektets 

bundenhet till ett existerande som finns där innan kunskapen man kan få om det. Jaget är alltid 

”där” som en given utgångspunkt trots att dess vara till sin grundläggande natur är opersonligt och 

obestämbart, en ”främmande makt”. När världen och dess distraktioner dras bort kvarstår inget 

autentiskt jag utan bara existensens anonyma ursprungstillstånd. Det liknar Heideggers beskrivning 

av tillvarons ursprungligaste begivenhet som kuslig och icke-hemma: en tillvaro vi upplever som 
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egen, inbodd och hemtam trots att den i själva verket är en ändlig och tillfällig vistelse på en plats  

som existerar innan oss, som inte angår oss om man drar bort de godtyckliga meningssammanhang 

vi själva skapat på den.  Existerandet är och måste vara, och även då tillvaron på grund av sin 

rationalitet är säker i sin tro på sitt ”vart” och ”varifrån” så har den inget att sätta emot denna 

gåtfullhet, beskriver Heidegger kastadheten. Det är tillvarons insikt om sin egen ändlighet som gör 

en varse om denna tillvarons ursprungligaste natur, men Levinas menar att tanken på den egna 

döden inte behövs för att tillvaron ska avslöja sig som anonym och främmande. Både Heidegger 

och Levinas vill se ett subjekt som öppnar sig för existensens gåtfullhet och obekanthet. 

Heidegger verkar se positivt på den individualisering som sker i ångesten. Levinas vill också se 

uppkomsten av ett självständigt subjekt, han vill se en rörelse från en anonym och odifferentierad 

ström av existerande till ett distinkt men samtidigt kännande, reflexivt och mottagligt subjekt.  Men 

inte ett slutet subjekt som stänger sig för det som är främmande, utan ett som öppnar sig även för 

det som inte kan benämnas med namn och definieras. Vägen ut ur materialiteten och den tryckande 

självnärvaron i ett anonymt jag, når man genom att låta självintresset stå tillbaka inför det moraliska  

imperativet att hjälpa den andre ur sitt lidande.86 Levinas ser jaget som ett opersonligt verb i sitt 

grundtillstånd och vill transformera det till ett ”sant själv” genom att uppnå en medmänsklighet,  

genom att sätta moralen före självidentiteten och lida för att den andre inte ska lida. 87 Det är viktigt 

att påpeka att han inte ser det autentiska självet som något mål på samma sätt som Heidegger,  

Levinas vill snarare ”avsätta” självet till förmån för varat-för-den-andre: ”To be a self is to be 

responsible beyond what one has oneself done.”88

Subjektivitet karaktäriseras inte av önskan att vara, utan tvärtom en benägenhet efter att ta sig 

bortom varat och essensen, att vara något fullständigt annat, det absoluta andra.89 Den vill resa sig 

till en moralisk höjd som är ”bättre” än varat. Moralen överskrider varat. Det är inte att vara som 

subjektet strävar efter, det är ju redan uppfångat i varat, materialiteten. Levinas opponerar sig mot 

Jean-Paul Sartres idé om en människa som väljer sin egen essens. Den andre avslöjar för mig att 

självets essens i själva verket är ett subjekt i ”ackusativ”90: den är inte ett ”jag tänker, jag vill, jag 

kan, utan ett ”här är jag” - i den etiska upplevelsen upptäcker jaget som säger ”jag tycker” sig själv 

som ett ”jag är skyldig”.91

86  Cohen, (2010) s. 52.
87  Cohen, (2010) s. 52
88  Ibid, s. 149
89  Ibid, s. 140 ff.
90  Ackusativ är det kasus som anger verbets objekt, så om självets essens ska ha den platsen så innebär det att man tar  

ifrån det dess traditionella subjektsplats.  Levinas verkar vilja betona självförståelsens reflexiva karaktär: ”Jag  
känner mig…”, ”jag ser mig…”, ”den andre tar mig i anspråk”, ”världen drabbar mig”, osv., vilket skulle betona 
jagets ”passivitet” snarare än dess aktiva självbestämning. Det mänskliga kan inte definieras som autonomt, menar 
Levinas. Se Cohen s. 145.

91  Cohen, (2010) s. 145.
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Varat-för-den-andre kan ses som en väg ut ur materialiteten, ur det privata existerandets slutenhet. 

Genom ansvaret för den andre kan jag vara någon annanstans än i mig själv och bryta 

självnärvaron. Bara den andre med sin annanhet kan ”tränga igenom” existensen och kortsluta 

självnärvaron. Den andre kommer till mig med sin framtid och bryter omedelbarheten i mitt egna 

nu. Det är inte min egen död som oroar mig mest, det är mina släktingars och vänners. Tvärtemot 

vad Heidegger tror får inte döden sin betydelse genom ensamheten i differentieringen från den 

andre utan genom den sociala kontexten, den är alltid en händelse som står i relation till andra. 92 

Levinas vill hitta ett sätt att bryta barriärerna i den egna existensen, vilket han inte tycker att  

Heidegger lyckas med sitt begrepp omsorg. Hans idé är alltså att man kan uppstå som ett ”sant 

själv” genom att lämna sitt själv och självnärvarons prioritet. Men kommer inte det finns återvända 

på nätterna och påminna om varats anonymitet, kommer inte det ”sanna själv” man transformerats  

till att upplösas i det ögonblick som världen försvinner? Avslöjar sig detta ”sanna själv” sig inte då 

som en svag tröst mot nattens opersonliga dån?

Sartre ansåg att jaget är det som uppstår i den andres blick och får sina konturer från denna blick, 

men för Levinas kan det sanna jaget bara uppstå genom sitt ansvar för den andra, genom att 

överskrida sig själv. Det etiska jaget är etiskt för att dess ”själv” finns för den andre i första hand 

och för sig själv i andra hand.93 Jagets ofrånkomliga band till självet och dess ständiga omsorg om 

sig självt är det som hindrar dess frihet. Det är instängt i ett vara som förutsätts kännas eget men 

oupphörligen påminner sig som anonymt, godtyckligt och namnlöst. Varat för den andre upphäver 

det finns, det skapar möjligheten att lämna sitt själv och sitt centralperspektiv utan att bli av med sin  

struktur av subjektivitet.

92  Ibid s. 50.
93  Cohen, (2010) s. 89
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