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Abstract 
In this essay, I examine the conception of metaphysical desire as understood by Emmanuel Levinas 

within his work Totality and Infinity. The main problematic of the work is whether a relationship 

with an absolute Other, understood as a positive infinity, that is posited beyond the realm of the I, 

is possible, or whether the totality of the same is inevitable. I present metaphysical desire to the 

Other as a crucial point in Totality and Infinity, which in its endless-growing hunger beyond 

satisfaction becomes an infinity within a finite subject, therefore sets up the relationship between 

the I and the infinite Other, as a concretization of the idea of infinity. In addition, I construe, in the 

light of the critique of Levinas by Jacques Derrida and other research, an understanding of 

metaphysical desire as a pathos of ethics that interrupts the spatio-temporality of the same by being 

a spatio-temporality which opens the I and directs it toward the Other without abolishing their 

distance. In this neverending movement the egoism of the I is discontinued and peace becomes 

possible without resulting in totality. Instead, the movement toward the infinite Other is a 

movement toward an uncharted future, a movement which consists of an infinite dialogue with the 

Other. 
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Inledning 

I våra liv konfronteras vi ständigt med andra människor. Vi står inför en kollega på jobbet, en 

familjemedlem på en släktmiddag, en tiggare vid en matvarubutik, en anställd på en 

snabbmatsrestaurang, en främling som passerar oss på ett stråk etc. Vi måste i dessa möten ställas 

inför att vi inte är ensamma i världen. Existensen av andra människor och det faktum att de är 

personer med egna viljor, känslor, tankar etc. är således något vi ständigt måste förhålla oss till. I 

denna insikt finns även ett moraliskt medvetande. Enbart vetskapen om andra gör det möjligt att 

också ta ansvar för andra. 

I 1900-talsfilosofen Emmanuel Levinas filosofiska projekt är jagets relation med den Andre 

vad som möjliggör och konstituerar en etik.1 Det behövs etiska relationer med andra människor för 

att vi ska kunna tala om etik över huvud taget. Han är inte den första som har gjort denna poäng 

och den Andre är inte heller ett begrepp som Levinas har introducerat i den filosofiska kanon. Såväl 

den tyska idealismen som fenomenologin har låtit tematisera den Andre och placerat den högt i de 

respektive filosofiska projekten. Begreppets vikt har främst legat att den Andre vittnar om att det 

finns något mer än jaget. Relationen med andra subjekt – eller intersubjektivitet – har av moderna 

filosofer ofta setts som en räddning från solipsism.2 Den är en försäkran för en objektivitet utanför 

jaget. 

För Levinas är den Andre mer än en bekräftelse för att jagets tillvaro och värld inte bara är 

ett resultat av dess egen aktivitet. Etiken som konstitueras i relationen med den Andre föregår alla 

begrepp om sanning och kunskap och gör dessa möjliga. Eller som Levinas formulerar det: ”Moral 

är inte en förgrening av filosofin utan den första filosofin.”3 Den Andre är mer än en bekräftelse av 

att min värld inte bara är en fåfäng narcissism. Den möjliggör filosofiskt tänkande. 

Samtidigt har den Andre medfört en problematik för den moderna filosofin. Hur är relationen 

med en annan egentligen möjlig? I ett av Levinas viktigaste verk, Totalitet och oändlighet från 

1961, beskriver han en Andre som kännetecknas av att vara en oändlighet som står på egna ben 

                                                
1 Levinas väljer att skriva ut ”den Andre” med versal som begynnelsebokstav [l’Autre eller l’Autrai] genomgående i 
Totalitet och oändlighet.  
2 Solipsism – från latinets solus ipse, “ensamt själv” – är den av filosofer ofta fruktade position att självet eller dess 
medvetande är det enda som är möjligt att äga kunskap om.    
3 Min översättning. ” La morale n’est pas une branche de la philosophie, mais la philosophie première.” Levinas, 
Emmanuel. 1961 s. 281. Engelsk översättning: Levinas, Emmanuel. 1991 s. 304. 
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bortom jaget.4 Denna Andre är radikalt annan och kan inte inneslutas i jagets sfär.  Enligt Edmund 

Husserl möjliggörs intersubjektiviteten av jagets insikt om dess kroppsliga likhet med det andra 

subjektet. Detta skulle enligt Levinas utplåna den Andres hela karaktär av att vara annan. Om 

relationen med den Andre uppstår genom likhet snarare än genom den Andres annanhet är den 

Andre inte längre annan. Inte heller ser Levinas en lösning i en delad samvaro som i Martin 

Heideggers fall. Båda dessa filosofiska projekt leder enligt Levinas till en våldsam totalitet där allt 

innesluts till ett enhetligt system där en radikal annanhet inte skulle kunna få plats. 

Våra möten med andra människor skulle isåfall vara möten med det som är helt bortom oss 

eller ett hejdlöst våld. Den Andre skulle antingen vara helt ovetbar eller underkastas jagets makt 

och förlora sin annanhet. Levinas lösning på denna problematik finns i det metafysiska begäret, 

eller bara Begäret, till den Andre.5 Begäret riktar jaget mot den Andre utan att konsumera denne. 

Dess uppgift är att upprätta en relation till den Andre utan att innesluta den i jaget och därmed låta 

den behålla sin radikala annanhet. För Levinas innebär detta också en möjlighet att fly undan jagets 

våld och således också en möjlighet till fred.  

Denna uppgift har emellertid berömt kritiserats av Jacques Derrida för att vara ett lönlöst 

projekt. Den Andre kan aldrig vara helt självständig eller stå på sina egna ben utan kan enbart 

finnas till för mig genom min värld. Denna kritik leder i sin tur till att Levinas strävan till fred 

också är omöjlig. I alla relationer finns ett våldsamt herravälde som ställer en person över eller 

under någon annan. Vi kan inte uppnå en värld utan våld enligt Derrida och vi kan inte heller i 

etiken sträva efter ett sådant harmoniskt paradis. 

Således innehar Begäret en brännande ställning i den etiska diskussionen mellan Levinas och 

Derrida. Möjligheten eller omöjligheten att upprätta en relation med en Andre som helt står på egna 

ben är bokstavligen en fråga om fred och krig. Insikten om att främlingen jag möter på gatan är 

helt annorlunda från mig ställer mig i en helt annan position. Mitt ansvar för den Andre kan inte 

vila på mina behov, min egoism eller mitt våld. Det måste totalt vara riktat mot någon som står i 

ett oändligt långt avstånd från mig. Någon jag inte helt kan röra. Levinas filosofiska projekt är 

därmed ett försök att presentera en etik som väcker mig ifrån min egoism och mitt våld och istället 

riktar mig mot andra människor.  

                                                
4 Totalitet och oändlighet är min översättning. Originaltitel Totalité et Infini. Totalitet och oändlighet var Levinas 
avhandling för en Doctorat d’État vilket var en högre doktorstitel i det franska universitetsväsendet. 
5 Levinas väljer att skriva ut det metafysiska begäret som Begär med versal som begynnelsebokstav [Désir] 
genomgående i Totalitet och oändlighet.  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att analysera begärsbegreppets etiska funktion inom ramen för 

Emmanuel Levinas filosofiska projekt, såsom det framträder i Totalitet och oändlighet. Genom att 

föra min läsning i dialog med tidigare forskning – inte minst Jacques Derridas kritiska modifiering 

av Levinas filosofi – ämnar jag diskutera den etik som arbetar i förlängningen av Totalitet och 

oändlighet. Hypotesen som jag önskar att pröva i denna uppsats är att begärsförståelsen hos 

Emmanuel Levinas, i motsats till Jacques Derridas kritik, har en potential att undslippa den tendens 

till totalitet som Derrida menar dröjer kvar i Levinas filosofi.  

De frågeställningar som jag söker svar på i min uppsats är därför följande: 

• Vilken plats tar Levinas begrepp om Begäret i det filosofiska projektet i Totalitet och 

oändlighet? 

• Vilken funktion har Begäret i relation till den Andre? 

• Vilka etiska konsekvenser har begärsförståelsen i Levinas filosofi, betraktade i ljuset av 

Derridas kritik om den Andres närvaro? 
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Teori och metod  
I denna uppsats genomför jag en läsning av Levinas Totalitet och oändlighet. Jag försöker reda ut 

texten och dess begrepp för att presentera en egen förståelse av vad som utgör argumentationen i 

boken. Både för klarhetens och uppsatsens syftes skull är läsningen avgränsad till att behandla det 

metafysiska begäret och den argumentation som det tar del av. Ändå har jag försökt att även 

presentera delar som inte direkt avhandlar Begäret men som utgör del av argumentationen för att 

skapa en enhetlig struktur och förståelse. Både för läsaren av denna uppsats men också såklart för 

min egen argumentation. 

Att tala om teori i en filosofisk och etisk uppsats av detta slag är ett företag som innehåller 

ett flertal risker. Då syftet med undersökningen är att reda ut argumentationen i ett verk med egna 

teoretiska anspråk – såväl om etik som om vad som konstituerar kunskap – är det minst sagt 

problematiskt att föregripa bokens resonemang med ett eget utvecklat teoretiskt projekt. Istället 

kan vi förstå undersökningen i denna uppsats som en immanent filosofisk läsning som försöker 

reda ut vad som utgör argumentationen inom ramarna av texten. Samtidigt skulle det vara en 

förevändning att påstå att en filosofisk läsning skulle vara en orörd blick som helt neutralt läser av 

informationen som återfinns i texten och utan problem presenterar den sådan som den skulle vara 

förstådd. Snarare vill jag förstå teori i denna uppsats som ett mer flytande begrepp som utvecklas 

genom min läsning av verket. Det kan beskrivas som en dialog mellan mig och texten vilket 

utmynnar i läsningen som presenteras i uppsatsen. Således är jag i denna uppsats inte först och 

främst intresserad av att pröva en teori utan att själv medverka med ett bidrag i en teoriproduktion. 

Innan undersökningen kommer en avdelning som presenterar tidigare forskning om Levinas 

begärsbegrepp. I det undersöker jag fyra artiklar som alla behandlar Begäret i Levinas filosofi på 

ett eller annat sätt och som såväl angränsar som ger nytt ljus på det jag lägger fram i min 

undersökning. 

Undersökningen i uppsatsen har rubriken ”Begärsbegreppet i Totalitet och oändlighet” och 

följer till stor del den struktur som återfinns i Levinas verk. Han delar upp boken i fyra sektioner: 

Första sektionen är en inledande sammanfattning av argumentationen som är genomgående i 

verket, andra sektionen behandlar varat som förstått genom jagets subjektiva erfarenhet som en 

insida i Levinas filosofiska projekt, tredje sektionen behandlar istället hur den Andre som en 

radikal utsida utgör ett brott i denna erfarenhet och bryter upp totaliteten i det samma, och den 

fjärde sektionen som tar språng från undersökningen i de föregående sektionerna och vidare 
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behandlar andra begrepp än vad som presenteras i de tidigare sektionerna. Jag utgår först och främst 

från de tre första sektionerna av boken vilka är tydligast relevanta för att förstå Levinas begrepp 

om Begäret. Undersökningen i uppsatsen består till större del av två större avsnitt där ena 

undersöker insidan av Levinas filosofiska projekt och den andra behandlar utsidan vilket är analogt 

med den andra och tredje sektionen i Totalitet och oändlighet. 

Efter undersökningen följer en kort presentation av Derridas kritik mot Levinas där jag 

använder mig både av Derridas essä Våld och metafysik samt en artikel av forskaren Martin 

Hägglund vars Derridaläsning syftar till att påvisa konfliktlinjerna mellan Levinas och Derrida. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion där jag låter slutsatserna från min undersökning möta 

Derridas kritik och den tidigare forskningen och utvecklar dem för att presentera en förståelse av 

vad som kännetecknar etiken. 

I uppsatsen använder jag mig både av primärlitteratur skriven av filosoferna själva och 

kommenterande sekundärlitteratur för att undersöka och presentera en bakgrund till Levinas 

filosofiska projekt. Jag har i första hand försökt använda mig av svenska översättningar och i andra 

hand engelska översättningar när de svenska inte har varit tillgängliga. I undersökningen utgår jag 

enbart från Totalitet och oändlighet och har använt mig av den tredje utgåvan av den engelska 

översättningen Totality and Infinity av Alphonso Lingis utgiven av Kluwer Academics Publishers 

från 1991 men som ursprungligen gavs ut 1969 av Martinus Nijhoff och Duquesne University 

Press. 

Vid citering av Totalitet och oändlighet använder jag mig emellertid av den franska 

originalutgåvan Totalité et Infini från 1961 utgiven av Paris universitet. Anledningen till detta är 

att citaten ska vara så nära den franska texten som möjligt och att dess betydelse inte korrumperas 

genom missförstånd i översättningar av översättning. För transparensens skull har jag låtit de 

franska citaten från originalutgåvan vara med i referenserna. 

Att läsa Totalitet och oändlighet 
Strukturen i Totalitet och oändlighet kan inledningsvis kännas förvirrande och till och med 

desorienterande. Argumentationen följer inte en rak linje från början till slut utan texten kan kännas 

som att den hoppas mellan olika steg och logiska och kronologiska positioner i den filosofiska 

gången. William Large beskriver den första sektionen i Totalitet och oändlighet som en 

sammanfattning av hela bokens argumentation, samtidigt som de andra sektionerna vilar på 
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begrepp och diskussioner som presenteras i den första.6 Flera begrepp och procedurer som 

presenteras i ett steg i argumentationen visar sig senare ha varit operativa i ett tidigare steg. 

Dessutom korrelerar ett flertal händelser i det filosofiska projektet med varandra fastän de 

diskuteras vid olika tillfällen i argumentationen. Det gör att logiska och kronologiska linjer inte 

alltid är självklara och i min läsning har jag vid olika tillfällen både känt mig vilsen och en viss 

svindel i mina försök att orientera mig. 

Vi kan förstå detta som ett resultat av flera aspekter hos Levinas. För det första finns ingen 

självklar utgångspunkt som Levinas filosofiska projekt utgår från. Det första begrepp som 

undersöks i Totalitet och oändlighet är det metafysiska begäret vilket inte presenteras som en 

startpunkt. Vi har därmed inte att göra med ett filosofiskt projekt som hittar sin första punkt för att 

sedan vecklas ut likt ett papper som vikts ihop ett flertal gånger, utan istället processer som opererar 

korrelativt och simultant med varandra. För det andra är Totalitet och oändlighet enligt Large en 

fenomenologisk undersökning som först och främst försöker beskriva en erfarenhet vilken inte 

kännetecknas av en linjär argumentation.7 

Slutligen menar Levinas utifrån en läsning av René Descartes att ett filosofiskt steg kan 

uppenbara sig i efterhand men senare visare sig ha varit närvarande i förhand. I Descartes 

Betraktelser finner jaget sig själv som en filosofisk utgångspunkt innan ett begrepp om Gud har 

påvisats i argumentationen. Det är först efter jaget har funnit sig självt som Gud kan bevisas, 

samtidigt som Gud med nödvändighet måste existera före jaget.8 Levinas använder denna 

motsägelsefulla rörelse i sitt egna filosofiska projekt för att kunna förstå hur en punkt i 

argumentationen kan med nödvändighet komma först men ändå hitta vad som föregår det i 

efterhand.9 Därigenom kan Levinas argumentation vid första anblick uppfattas som svår att följa 

och full med logiska motsägelser, vilka kräver en mer djup förståelse av de olika rörelserna och de 

korrelerande momenten i de olika stegen som förekommer i Totalitet och oändlighet. 

  

                                                
6 Large, William. 2015 s. 22–23. 
7 Large, William. 2015 s. 4–5. 
8 Descartes, René. 2017 s. 109, 127–128. 
9 King Keenan, Dennis. 2005/1998 s. 161–163. 
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Bakgrund 
Bakgrundskapitlet är uppdelat i tre avsnitt. I det första avsnittet ”Begär i den filosofiska 

traditionen” presenteras en kort beskrivning av begärsbegreppets position och dess aktualitet i den 

filosofiska traditionen samt en kort presentation av Hegels begärsbegrepp med utgångspunkt i 

Judith Butlers läsning. I detta avsnitt uttrycks förståelser av begäret som står i kontrast till det som 

framträder hos Levinas. Det andra avsnittet ”Fenomenologins och den judiska filosofins påverkan 

på Levinas filosofiska filosofi” behandlar dels fenomenologerna Edmund Husserls och Martin 

Heideggers inverkan på det filosofiska projektet hos Levinas – främst deras syn på intentionalitet 

och intersubjektivitet – och dels inflytandet från de judiska filosoferna Martin Buber, vars syn på 

dialog och annanhet är närvarande hos Levinas, och Franz Rosenzweig, vars begrepp om 

oändlighet och kritik mot totalitet har haft stor påverkan på Levinas filosofi. I det sista avsnittet 

presenterar jag närvaron av ett begärsbegrepp hos Levinas i två verk – Om flykt och Från existens 

till existerande – publicerade innan Totalitet och oändlighet. I detta avsnitt påvisar jag utvecklingen 

av ett begärsbegrepp i Levinas filosofi som får en ny position i Totalitet och oändlighet. 

Begär i den filosofiska traditionen 
Genom den filosofiska historien har konceptionen av ett begär åtminstone sedan Platon intagit 

avgörande positioner i ett flertal filosofiska projekt. Från Platons eros till Spinozas cupiditas till 

Hegels Begierde. Med psykoanalysens intåg har även ett begärsbegrepp som hör till psykets 

komplexitet tagit plats i den filosofiska kanon. Judith Butler beskriver begärets position i filosofin 

som ett uttryck för ett problem som ligger i dess kärna. Begäret hotar å ena sidan upplösa ett 

filosofiskt ideal om ett passions- och intresselöst subjekt vars roll enbart är att söka sanningen. 

Begäret riskerar att leda till det specifika. Det fixerar sig och upprätthåller ingen ordning. Å andra 

sidan är det svårt att föreställa sig detta sanningssökande utan något som riktar förnuftet mot 

sanning.10 

Lösningen på detta problem har ofta bestått i att försöka sammanföra och integrera begär och 

förnuft i ett enhetligt system som rör sig mot kunskap. Begäret som ett riktande av subjektet skapar 

utrymme för handling och således även etik och moral. Samtidigt, menar Butler, måste begäret 

vara konsekvent i sina riktningar för att det ska framstå som förnuftigt. Det kan inte vara 

slumpmässigt eller inte följdriktigt. Begäret som också sammanfaller med förnuftet ger oss ett 

                                                
10 Butler, Judith. 1999 s. 1–2. 
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subjekt som kan vara konsekvent och enat. Detta gäller inte enbart subjektets moralitet utan även 

dess sanningssökande handlingar. Om subjektet kan vara följdriktigt i sin relation med sin omvärld 

kan subjekt och objekt uppnå harmoni och förstås som en del av ett förnuftigt och logiskt system. 

Ett begär som inte tillåter sig ingå i förnuftet menar Butler leder till en metafysisk hemlöshet och 

subjektets fragmentisering.11 Levinas begärsbegrepp, som vi kommer att se framåt i vår 

undersökning, skiljer sig från denna tankegång där begäret först och främst inte handlar om 

förnuftets resa efter sanning utan om jagets begär efter den Andre. 

Hegels begärsbegrepp 
Ett begärsbegrepp som aldrig uttryckligt nämns i Totalitet och oändlighet men vars inflytande är 

tydligt är G. W. F. Hegels konception av begäret. Medan Levinas var akademiskt aktiv i Frankrike 

skapade filosofer som Alexandre Kojève och Jean Hyppolite nytt liv i den franska filosofin genom 

deras popularisering och nyläsningar av Hegels Andens fenomenologi.12 Vad som stod i centrum 

för dessa läsningar var just deras betoning på begäret i det hegelska systemet. Drew M. Dalton 

menar att Hegel, tillsammans med andra tyska idealister som Johann Gottlieb Fichte och Friedrich 

von Schelling, utgör tysta samtalspartners genom Levinas filosofiska produktion vilket också har 

en påverkan på hans filosofiska projekt.13 

Judith Butler skriver om Hegels begärsbegrepp i sin avhandling Subjects of Desire. Begäret 

uttrycker en brist hos det hegelska självmedvetandet som riktar sig intentionalt mot objektet genom 

att negera det, d.v.s. begära det som något som inte tillhör sig själv. I denna handling upptäcker 

självmedvetandet objektet som en del av självmedvetandet själv. Begäret riktar sig på detta sätt 

ständigt tillbaka till självmedvetandet, vilket är dess reflexivitet.14 Vi ska se framöver i 

undersökningen hur Levinas Begär är annorlunda från Hegels och till och med kan ses som en 

kritik av dennes begärskonception. 

  

                                                
11 Butler, Judith. 1999 s. 4–5. 
12 Levinas ska ha besökt både Kojèves föreläsningar om Andens fenomenologi och träffat Hyppolite på Paris 
Universitet. Peperzak, Adriaan. 1997 s. 412. 
13 Dalton, Drew M. 2009 s. 16. 
14 Butler, Judith. 1999 s. 24–25. 
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Fenomenologins och den judiska filosofins påverkan på Levinas filosofi 
Fenomenologin hos Husserl och Heidegger  
Emmanuel Levinas föddes i Litauen 1906 men flyttade under sina tonår till Frankrike där han skulle 

vara baserad som filosof livet ut. Han skrev majoriteten av sina verk på franska och påbörjade sina 

filosofiska studier i Strasbourg, Frankrike 1923. Där blev han inspirerad av fenomenologin som 

växte fram i Tyskland och 1929 började han studera i Freiburg under ”fenomenologins fader” 

Edmund Husserl. Levinas blev starkt påverkad av Husserl och hans fenomenologi vilket syns i 

hans avhandling La théorie de l’intution dans la phénoménologie de Husserl [Teorin om åskådning 

i Husserls fenomenologi]. I Freiburg träffade han även Martin Heidegger som också lämnade ett 

starkt intryck på hans filosofi. 

Fenomenologin som filosofisk rörelse tog sin utgångspunkt i erfarenheten av fenomenen – 

hur tingen framträder i vårt medvetande. Husserl betonade att medvetandet är ett medvetande om 

något. Medvetandet är riktat mot olika objekt, tankar, personer etc. Jag ser bollen framför mig. Jag 

tänker på ett minne. Jag uppmärksammar mitt eget medvetande osv. Därmed är medvetandet 

intentionalt. Utifrån medvetandets intentionalitet kan också en filosofi för logik, epistemologi och 

ontologi grundläggas.15 

Relationen till en annan människa – intersubjektiviteten – utgår även från denna intentionala 

relation. I Husserls filosofiska system är intersubjektiviteten nödvändig för att skapa ett fundament 

från vilket en epistemologi om världen och en etik mellan människor blir möjlig utan att reduceras 

till ett enskilt subjekt och därmed riskera att hamna i solipsism. Enligt Husserl framträder den andre 

som en kropp, eller en lekamen, för subjektet. För att den andres kropp inte bara ska reduceras till 

ytterligare ett objekt i mitt medvetande menar Husserl att subjektet kan hitta en analogisk relation 

mellan den andres lekamen och sin egen kropp och genom association anta att den andre är sitt eget 

subjekt. Den andre är ett alter ego, ett annat jag.16 Husserls intersubjektivitet bygger således på 

likhet och igenkänning vilket är motsatt till Levinas filosofi som betonar olikheten mellan jaget 

och den Andre. 

                                                
15 Woodruff Smith, David. 2007 s. 191–192, 237. Epistemologi kommer från de grekiska orden episteme (ἐπιστήµη), 
”kunskap” eller ”vetenskap" och och logos (λόγος), i detta sammanhang ”lära”, d.v.s. ”läran om kunskap”. Likaså 
kommer ontologi kommer från de grekiska orden to on (τὸ ὄν), ”det som är varande”, och logos (λόγος), d.v.s. ”läran 
om varat”. 
16 Husserl, Edmund. 2016 s. 150–153. 
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Heideggers fenomenologi utgår från frågan om varat [Sein] som han menar måste ha 

företräde i filosofin. Varat kännetecknas av att vara och bo i världen. Det utgår från plats och 

bosättning. Således vill Heidegger börja i vad han uppfattar som en mer konkret inställning till 

filosofin än Husserl. Liknande kritiserar Heidegger Husserls intentionalitet som utgår från en 

epistemologisk relation till tingen – ”Jag ser boken framför mig” refererar till boken som ett ting. 

Heidegger menar snarare att intentionalitet består av många olika relationer. Förhållandet till en 

hammare är först och främst en relation till ett verktyg med vilket jag kan snickra och inte 

hammaren som ett ting. Heideggers intersubjektivitet utgår från en tillvaro där människan existerar 

i samvaro [Mitsein] med andra personer.17 På detta sätt består intersubjektiviteten av ett delat vara 

snarare än subjektet som en autonom position som måste upprätta en relation med ett annat subjekt. 

Heideggers inflytande på Levinas gör sig gällande på flera punkter. Heideggers fokus på 

bosättning och plats återkommer hos Levinas i Totalitet och oändlighet men också synen på 

intentionalitet som något som inte först och främst är epistemologiskt. Samtidigt vänder sig Levinas 

mot Heideggers begrepp om varat. Levinas formulerar Totalitet och oändlighet på många sätt som 

en kritik just mot Heidegger och menar att han låter relationen med den Andre enbart ta plats i ett 

opersonligt vara. Varat får på detta vis företräde framför relationen med den Andre vilket förnekar 

den Andres radikala annanhet.18 

Den judiska filosofin hos Buber och Rosenzweig 
Förutom fenomenologin påverkades Levinas även av den judiska filosofin. Levinas var ortodox 

jude som skrev flera essäer om judendom och höll dessutom flera kända föreläsningar om Talmud. 

I synnerhet influerades Levinas av den tyska moderna judiska filosofin hos Martin Buber och Franz 

Rosenzweig. 

Martin Bubers filosofi tar sin utgångspunkt i den dialogiska relationen mellan människor – 

det mellanmänskliga eller Jag-Du-relationen. Detta är en relation mellan människor som är absolut 

andra inför varandra. Istället för att innesluta den andre i sin egen sfär tar den plats utöver självet. 

Barriärerna mellan individerna bryts samman och relationen kan upprätthållas i en mellanmänsklig 

sfär. I Jag-Du-relationen måste jaget öppna sig för ett du. Detta sker genom talet mellan Jag-Du 

vilket alltid har en aspekt av osäkerhet och missförstånd. Dialogen är alltid ett prövande och uppgår 

aldrig i fullständig harmoni mellan människor. Härigenom uppstår emellertid den etiska 

                                                
17 Heidegger, Martin. 2013 s. 17, 71–73, 87–89, 139–141. 
18 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 45. 
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relationen.19 Flera aspekter av dessa tankestrukturer återkommer i Levinas filosofiska projekt 

såsom den andres totala annanhet, öppenhet och dialog. 

I den traditionella mottagningen av Franz Rosenzweig har fokus legat på hans kritik av 

totalitet och framförallt idealismens totala system.20 Detta kännetecknar även Levinas förståelse av 

Rosenzweig och dess inflytande har enligt Levinas själv stor påverkan på Totalitet och oändlighet. 

Levinas skriver följande i bokens förord: ”Vi blev slagna av moståndet till idén om totalitet i Franz 

Rosenzweigs Der Stern der Erlösung, [ett verk som är] allt för ofta närvarande i denna bok för att 

citeras.”21 

Rosenzweig menar att filosofin under hela sin historia har sökt att veta Allting. Detta projekt 

har fullbordats med Hegel som, enligt Rosenzweig, förenar världen och jaget i harmoni. 

Rosenzweigs problem med filosofins strävan är att den inte ger något utrymme för det ovetbara 

och därmed inte heller den radikala friheten – som är totalt oförutsägbar. Från denna position 

kritiserar Rosenzweig Hegels oändlighetsbegrepp vilket ständigt förhåller sig till en ändlighet. Vid 

varje gränsdragning uppträder en oändlighet bortom gränsen. Istället vill Rosenzweig finna en 

oändlighet bortom ändlighetens gränsdragningar men som ändå kan ha en relation med ett 

partikulärt subjekt. Denna relation blir möjlig genom språket där individens unika karaktär både 

kan upprätthållas och blir en sfär för kunskap.22 Oändligheten och språket som en möjlighet att 

bryta sig igenom totaliteten återkommer tydligt hos Levinas och är centrala delar i det filosofiska 

projektet i Totalitet och oändlighet. 

Levinas begärsbegrepp innan Totalitet och oändlighet 
Temat att vilja bryta igenom en totalitet uppträder även innan Totalitet och oändlighet i Levinas 

filosofiska projekt. I en av hans tidigaste essäer Om flykten som publicerades 1935 förekommer 

inte ett begärsbegrepp utan istället står behovet att fly varat i centrum.23 I denna essä signalerar inte 

behoven en brist utan uttrycker ett obehag som människan står inför genom att hon är fast i varat. 

Detta vara kännetecknas av en total identitet där det inte tycks finnas något bortom den tautologiska 

                                                
19 Atterton, Peter., Calarco, Matthew & Friedman, Maurice. 2004 s. 2–5.  
20 En sådan förståelse har kritiserats av forskare som Benjamin Pollock som menar att Rosenzweigs filosofiska projekt 
syftar till att bygga ett filosofiskt system för att veta Allting. Se: Pollock, Benjamin. Franz Rosenzweig and the 
Systematic Task of Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
21 Min översättning. ”L’opposition à l’idée de totalité, nous a frappé dans le Stern der Erlösung de Franz Rosenzweig, 
trop souvent présent dans ce livre pour étre cité.” Levinas, Emmanuel. 1961 s. XVI. Engelsk översättning: Levinas, 
Emmanuel. 1991 s. 28. 
22 Gibbs, Robert. 1992 s. 34–40. 
23 Om flykten är min översättning. Originaltitel De l’évasion. 
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hållningen vara är eller i det anonyma konstaterandet Det finns.24 Jagets insikt om att jag är mig 

själv är enbart en insikt om att jaget är fängslat i varat och därigenom uppkommer behovet att fly. 

Behovet leder till njutning – en affektiv intensitet där jagets nutida närvaro ställs på spel i ett försök 

att ta sig ur varat. Men i slutändan är det ett lönlöst företag eftersom njutningen alltid löses upp i 

sin egen besvikelse och jaget upptäcker återigen sig själv i skam.25 

I denna essä används flera begrepp som även återkommer i Totalitet och oändlighet men de 

ges – vilket vi kommer att se i undersökningen – helt olika betydelser och funktioner. Redan här 

formuleras emellertid vad som tycks vara ett återkommande filosofiskt problem för Levinas 

nämligen filosofins rörelse mot harmoni, identitet och totalitet. Kritiken mot Heideggers vara är 

tydlig även fast Levinas själv både använder begreppet och tenderar att vara pessimistisk mot 

möjligheterna att faktiskt fly. I Totalitet och oändlighet verkar Levinas däremot ha hittat sin lösning 

i relationen till den Andre. 

I Levinas bok Från existens till existerande som ursprungligen publicerades 1948 

uppkommer ett begärsbegrepp, eller eros som Levinas också kallar det, som vi kan känna igen i 

Totalitet och oändlighet.26 Det filosofiska problemet i Från existens till existerande handlar 

återigen om varats totala identitet som saknar partikulär karaktär. Det är ett det finns som är en total 

mörk natt. Vad som möjliggör en uppbrytning av detta vara och konstituerar ett subjekt, en varande 

eller existerande, är sömn och uppvaknande. Sömnen blir ett avbrott i varats ständiga flöde och en 

subjektivitet kan framträda som ett uppvaknande i världen. Samtidigt är detta en subjektivitet som 

existerar i en ständig nutid. Därigenom uppkommer viljan att fly varats nutida karaktär vilket sker 

i ett begär till den Andre, som i sin absoluta annanhet kan konstituera en framtid som är omöjlig 

att förutspå. Begäret försöker inte konsumera den Andre utan är omättbart och överflödar sig 

självt.27 

Vi kan här se en utveckling från det hopplösa försöket att fly varat till ett begrepp om ett 

begär som liknar det som förekommer i Totalitet och oändlighet. Ett begär som inte kan mättas 

utan är överfullt. Begreppet är emellertid inte särskilt välutvecklat i jämförelse med det som denna 

undersökning ämnar studera. Inte heller tycks Levinas ge det någon större tyngd i relation till andra 

                                                
24 På franska Il y a.  
25 Levinas, Emmanuel. 2003 s. 54–63. 
26 Från existens till existerande är min översättning. Originaltitel De l’existance à l’existent. I Totalitet och oändlighet 
har Levinas ett begrepp om eros vilket skiljer sig från Begäret. 
27 Levinas, Emmanuel. 1988. 
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känslor som skam, njutning osv. Istället verkar Levinas likställa begäret till den Andre med eros – 

d.v.s. kärlek. I Totalitet och oändlighet formulerar Levinas ett begärsbegrepp som får stå för sig 

självt och framträder just i sin funktion av att vara en del i den transcendenta relationen till den 

Andre. 
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Tidigare forskning om Levinas begärsbegrepp 
I detta kapitel presenterar jag fyra artiklar som på olika sätt behandlar det metafysiska begäret hos 

Levinas.28 Denna uppsatsdel är givetvis inte en fullständig översikt kring forskningsläget utan ett 

urval av mig. Dessa artiklar behandlar dels det metafysiska begäret som ett uttryck för oändlighet 

som i Drew M. Daltons fall, dels diskussionen om begäret kan vara en glädje eller möjlighet till 

glädje som i M. Jamie Ferreira och Sarah Hortons respektive artiklar och dels begäret förstådd som 

en rumslig-tidslig relation som hos Bettina Bergo. Jag får heller inte att glömma att nämna Daltons 

stora verk Longing for the Other: Levinas and Metaphysical Desire där han även ställer begäret i 

relation till Platon och den tyska idealismen. På grund av avgränsning behandlas detta verk inte i 

detta kapitel. 

Dalton beskriver i sin artikel Levinas metafysiska begär som en längtan [longing] efter den 

Andre som uppenbarar sig i konkreta personer. Samtidigt finns det något bortom den Andres 

konkreta uppsyn som jaget inte kan nå. Detta avstånd mellan jaget och den Andre innebär inte att 

Begäret frustrerande och lönlöst försöker tillfredsställa sig genom att röra sig mot ett objekt det 

inte kan nå, utan Begäret rör sig inte mot ett objekt över huvud taget. Det befinner sig bortom sfären 

av tillfredsställelse och otillfredsställelse. Begäret är omättbart och det fördjupas, snarare än att 

tillfredsställas, av det den begär. Dalton förstår detta omättbara Begär som en ändlös strävan inom 

subjektet. Detta kopplar han samman med Levinas begrepp oändlighetens idé i vilket förnuftet 

försöker greppa oändligheten i en idé som omöjligt kan behålla och innesluta sitt objekt. 

Därigenom överskrider oändlighetens idé sig självt och uttrycker en oändlighet inom den ändliga 

subjektiviteten. Dalton menar att oändligheten därigenom både tar plats i subjektet men också är 

gömt för subjektet. Det visar sig i subjektiviteten genom vår längtan – genom Begäret.29 

                                                
28 Det finns även andra artiklar som behandlar det metafysiska begäret. På grund av avgränsning och att artiklarna 
behandlar det metafysiska begäret från perspektiv som ligger längre ifrån min undersökning väljer jag att istället nämna 
dem i denna fotnot: Schroeder, Brian. ”The (Non)logic of Desire and War: Hegel and Levinas.” I Hugh J. Silvermans 
(red.) Philosophy and Desire. New York: Routledge, 2000; Murchadha, Felix Ó. ”Face and Flesh: Merleu-Ponty and 
Levinas Concerning Desire.” Philosophy Today. Vol. 53, SPEP tillägg, 2009: 244–249; Harold, Philip. ”The Desire 
for Social Unitiy: Levinas and Berdyaev.” Philosophy Today. Vol. 54, nr. 3, 2010: 247–264; Lee & Sangwon. ”The 
Ungraspable Other: Levinas’ Conception of Desire and Platonism.” The Korean Review of Political Thought. Vol. 24, 
nr. 1, 2018: 27–47; Lescourret, Marie-Anne. ”Desire By Levinas.” Journal of Chinese Philosophy. Vol. 35, nr, 1, 2008: 
123–132; Svenungsson, Jayne. ”Desire and Justice: Levinas and Heschel on Human and Divine Pathos.” I Jan-Olav 
Henriksen och LeRon Shults (red.) Saving Desire: The Seduction of Christian Theology. Grand Rapids: Eerdmans, 
2011. 
29 Dalton, Drew M. ”The Vaccination of the Infinite: Levinas’ Metaphysical Desire and the Call of the Other.” Journal 
for Cultural and Religious Theory. Vol. 11, nr. 3, 2011: 22–29. 
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Dalton förstår således Begäret som ett skydd mot tendenser som vill göra oändligheten till 

en totalitet genom att göra det till ett objekt, men också en oändlighet som skulle översvämma 

subjektet och göra verkligheten ogreppbar. Genom att göra oändligheten till ett objekt som 

uttrycker en brist inom människan – oändligheten är en negativitet som kännetecknar vad som 

saknas människan – leds hon in till en otillfredsställande konsumism som förtär sin omvärld och 

utövar därmed ett våld mot andra. Genom att göra oändligheten till objekt som ett totalt 

gudsbegrepp – Gud är ett objekt – leds hon istället in mot fundamentalism. Dalton menar att 

Begäret är en vaccination mot dessa faror.30 Genom att oändligheten tar plats i det ändliga subjektet 

kan det motstå alla försök att göra oändligheten till en totalitet – och därigenom leda till ondska – 

men skyddar också människan från en oändlighet som överväldigar hela subjektets existens.31 

I sin artikel förstår Ferreira Levinas etiska projekt som ett obegränsat ansvar inför den Andre. 

Samtidigt kritiserar han en läsning som ser ansvaret som ett tvång eller en plåga utan glädje – en 

läsning som ofta sammanfattas med Levinas beskrivning av den etiska relationen som ett 

gisslandrama med den Andre som gisslantagare. Istället förstås etiken av Ferreira som en aktiv-

passiv process där den Andre både måste uppenbara sig för jaget men också välkomnas av det.  

Ferreira ställer frågan om vad i Begäret som motiverar jaget att välkomna då jaget inte tvingas att 

välkomna den Andre. Ferreira menar att uppkommer från en glädje vilket emellertid tycks strida 

mot Levinas egen förståelse där jagets glädje ifrågasätts av den Andre. Ferreira menar att glädjen 

som Levinas talar om – en glädje där jag uppfyller mina behov och känner tillfredsställelse – är en 

självbelåten glädje medan glädjen där jaget motiveras att välkomna den Andre är en icke-

självbelåten glädje.32 

Denna icke-självbelåtna glädje uttrycker sig i det oändliga Begäret vilket överflödar sina 

egna gränser. Relationen med den Andre är ett överskott men består inte av att fylla en avsaknad 

inom jaget – och därigenom uppfylla jagets själviska behov. Jaget upplever glädje i Begäret men 

det är ingen glädje som bygger på vad jaget får tillbaka av den Andre. Det är en generositet som 

uppstår i Begärets oändliga riktning mot den Andre. Något Ferreira kallar en kärlek utan 

                                                
30 Vaccinationsmetaforen kan förstås liksom hur ett virus används för att skydda människan mot sjukdomar tar 
oändligheten plats i subjektet ”lite grann” genom Begäret och kan skydda det mot dess överväldigande karaktär. 
31 Drew, Dalton M. 2011.  
32 Ferreira, M. Jamie. ”The Misfortune of the Happy: Levinas and the Ethical Dimensions of Desire.” Journal of 
Religious Ethics. Vol. 34, nr. 3, 2006: 461–483. 
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egenintresse. Därigenom förklarar Ferreira välkomnandet som uppkommet av en motiverande 

glädje men en glädje som inte riktar sig mot jaget självt utan som är helt inriktat mot den Andre.33 

Horton strävar även hon i sin artikel att hitta en plats för glädje i relationen till den Andre i 

Levinas etik. Till skillnad från Ferreira erkänner hon att Levinas själv ansåg att glädje [happiness] 

saknade ett utrymme i den etiska relationen. Istället menar hon att det trots detta finns ett utrymme 

för att förstå Begäret i termer av glädje vilket hon kallar en fröjd [joy] vilken står i motsättning till 

en läsning som hon uppfattar som jagets självcentrerade masochism. Begäret är enligt Horton en 

gåva som jaget kan ta emot i vilket det tar emot något som inte är det självt och därigenom lyckas 

med att bryta sig igenom varats anonyma och hårda totalitet, förstått i termer av Levinas begrepp 

Det finns.34 Således är Begäret och den Andre enligt Horton en befrielse vilket leder till firande. I 

firandet kan jag fröjdas men jag kan aldrig fira ensam – det kräver den Andre. Fröjden är därmed 

ett resultat av Begäret och uttrycker ett jag som har fått nånting mer än vad det hade möjlighet till 

i dess egoism, vilket också uttrycks i Begärets överflödande av sig självt.35 

Bergo uppfattar en skillnad i Totalitet och oändlighet mellan vad hon kallar behov-begär och 

metafysiskt begär, vilket Levinas brukar kalla Begäret.  Dessa är enligt Bergo olika former av 

rumstidsligheter, som uttrycker olika rumsliga och tidsliga relationer men som också korsar 

varandra. I behov-begäret uppkommer en subjektivitet som kännetecknas av ett samlat jag på en 

plats. Den tidsliga relationen i behov-begär kännetecknas som ett avstånd i relationen mellan jaget 

och den yttre verklighet som den konsumerar i sin njutning. Tiden i behov-begäret rör sig därmed 

som ett uppkommande. En ständig rörelse från behov till tillfredsställelse. Uppkomsten av den 

Andre uppfattas i denna tidsliga relation som ett avbrott. Tiden i det metafysiska begäret rör sig 

istället mot en outforskad framtid som skiljer sig från den konsumerande aktiviteten i behov-

begäret. I detta upptäcks samtidigt att det metafysiska begäret, trots att det avbryter behov-begäret, 

framträder som att det föregår behov-begäret. Detta för att det metafysiska begäret är den enda 

tidsliga relation som kan ansluta sig till ihågkomst och minne och kan således uppträda efter att det 

                                                
33 Ferreira, M. Jamie. 2006. 
34 Levinas begrepp Det finns, ”Il y a”, undersöks i Totalitet och oändlighet som elementet. Jag behandlar elementet i 
avsnittet Jagets separation under rubriken Elementet och sinnlighet s. 24–26. 
35 Horton, Sarah. ”The Joy of Desire: Understanding Levinas’s Desire of the Other as Gift.” Continental Philosophy 
Review. Vol. 51, nr. 2, 2018: 193–210. 
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har ägt rum. Den rumstidsliga relationen går därigenom från att vara riktat inåt mot jaget till en ny 

rumslig relation i riktning mot den Andre, vilket Bergo beskriver som intersubjektivitet.36 

Vad som synliggörs i dessa olika artiklar är den mångfald av förståelser av vad som utgör 

Levinas begärsbegrepp. Vidare följer nu min egen undersökning av Levinas begärsbegrepp.  

                                                
36 Bergo, Bettina G. ”Inscribing the ’Sites’ of Desire in Levinas.” I Hugh J. Silvermans (red.) Philosophy and Desire. 
New York: Routledge, 2000 s. 70–73. 
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Begärsbegreppet i Totalitet och oändlighet  
Undersökningen av Levinas begrepp om Begäret är uppdelad i fyra avsnitt. Avsnittet ”Begäret och 

dess filosofiska problem” fungerar som en inledning av undersökningen där Levinas filosofiska 

projekt och problem i Totalitet och oändlighet sammanfattas. Här presenteras flera begrepp som 

återkommer i resten av undersökningen. Sedan följer två större avsnitt som undersöker Totalitet 

och oändlighet från två olika perspektiv. I det ena avsnittet ”Jagets separation, bosättning och 

välkomnande” undersöks hur Jaget som en insida etablerar sig självt och hur det genom denna 

rörelse möjliggör ett välkomnande av den Andre. I avsnittet som följer ”Oändlighet, språk och etik” 

riktas större fokus mot den Andre som en radikal utsida och hur den framträder inför jaget. Här 

diskuteras relationen med den Andre utifrån begrepp som oändlighet och språk och vad som 

kännetecknar denna relation som en etik. Undersökningen avslutas sedan med en kort summering 

av Levinas Begärsbegrepp under rubriken ”Sammanfattning”. 

Begäret och dess filosofiska problem 
Levinas tematiserar sällan det metafysiska begäret som ett eget begrepp, stående för sig självt i 

Totalitet och oändlighet.  Till skillnad från begrepp som njutning, språk, sanning, Ansiktet etc. som 

alla har kapitel och avsnitt uppkallade efter sig framträder Begäret snarare som en tillfällig besökare 

i texten som nämns i samband med undersökningen av de andra begreppen – ofta i avgörande delar 

av resonemangen. Det tillåts enbart att ha denna roll i Totalitet och oändlighet förutom i bokens 

första avsnitt, i Sektion I, första kapitlet, med titeln Begäret till det osynliga där det istället ges en 

egen plats för utredning.37 

Varför inleder Levinas sitt verk med en kort undersökning av Begäret?38 För läsaren av 

Totalitet och oändlighet framstår knappast Begäret varken som den första eller sista delen av den 

filosofiska kronologi som vi kan skönja i texten. Samtidigt anser Levinas att hans undersökning 

borde börja med en behandling av begreppet. Dess presentation är en inbjudan till oss in i Levinas 

filosofiska projekt. 

Levinas börjar sin undersökning med två meningar som talar för det bekymmer han önskar 

granska: ”’Det sanna livet är frånvarande.’ Men vi är i världen.”39 Vår plats i världen kännetecknas 

                                                
37 Min översättning. ”Désir de l’invisible”. 
38 I den franska originalutgåvan täcker avsnittet endast två och en halv sidor. 
39 Min översättning. ”’La vraie vie est absente.’ Mais nous sommes au monde.” Levinas, Emmanuel. 1961 s. 3. Engelsk 
översättning: Levinas, Emmanuel. 1991. s. 33. Meningarna alluderar till en rad från den franska poeten Arthur 
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av att vi är riktade mot något annat, ett där borta, en värld som är helt okänd för oss. Levinas menar 

att detta är grunden för metafysiken själv.40  Det är ett annat som skiljer från andra erfarenheter av 

annanhet – maten som står framför mig på bordet, jorden jag går på, konstverket jag tittar på etc. 

Alla dessa erfarenheter skulle kunna beskrivas som en relation mellan mig och det som framträder 

som annat från mig men det aldrig formen av ett absolut annat. Jag äter maten, jag bosätter mig på 

jorden, jag tänker mig solnedgången framför mig. Allt detta kan göras till mitt, som föremål i min 

verklighet där jaget är härskare. 

Jaget kännetecknas av att ha identitet som sitt innehåll. Denna identitet består inte av ett 

teoretiskt resonemang som finns i den klassiska tautologiska satsen: ”jag är jag” utan av ett konkret 

förhållande mellan jaget och en värld. Världen som framträder som främmande och annorlunda 

mig är inte detta absolut andra som är frånvarande. Det är inte ett där borta utan tvärtom en värld 

som jag befinner mig i. Jag identifierar mig i världen genom att bosätta mig i den och vara hemma 

med mig själv. Jag befinner mig på en plats där allt är eller kan göras till mina föremål. Det som i 

början framstår som annat visade sig inte vara annat – det fanns hela tiden till för mig att äga och 

underställas mig – inneslutas i ett system av det samma. Bristen på annanhet – inneslutandet i det 

samma – är vad Levinas kallar egoismens konkreta karaktär.41 

Mot detta står det absolut andra eller den Andre, d.v.s. en annan person, som i egenskap av 

sin absoluta annanhet från jaget inte kan inneslutas i det samma. Den Andre är alltid i någon mening 

främmande för mig. Den lever i sin egen värld som är för mig okänd och kan inte reduceras till 

min egendom. Den står kath auto eller enligt-sig-själv.42 Relationen mellan mig och den Andre är 

inte en relation med ett föremål som är framför mig och som jag kan använda och reflektera över 

som om vi stod på samma plan utan en relation till en höjd. Något som står över mig och som alltid 

befinner sig på avstånd till mig. Levinas beskriver denna relation i en ordlek – transcendensen är 

en transascendens – ett klättrande uppåt.43 

                                                
Rimbauds diktverk En tid i helvetet: ”Det sanna livet är frånvarande. Vi är inte i världen.” (”La vraie vie est absente. 
Nous ne sommes pas au monde.”). 
40 Levinas förstår begreppet metafysik – meta (µετά), i detta fall ”bortom” eller ”efter”, och fysis (φύσις), ”natur” – 
annorlunda från en gängse uppfattning. Metafysik förstås i motsättning till ontologi vilket för Levinas kännetecknar 
ett absolut och totalt vara. Dalton menar att Levinas förstår begreppet fysis som ”vara” och således att metafysik 
betecknar ”bortom varat”. Det anknyter i sådana fall till en liknande tematik som finns i Om flykten och Från existens 
till existerande. Dalton, Drew M. 2011. 
41 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 36–38. 
42 Levinas använder här den grekiska termen kath auto (καθ᾽αὐτό) som jag genomgående i uppsatsen har valt att 
översätta till enligt-sig-själv. 
43 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 35. Transcendens – ursprungligen från latinets transcendere, ”klättra genom” eller 
”överskrida” – används i filosofi och teologi ofta för att syfta på vad som rör sig bortom en känd sfär. T.ex. bortom en 
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Begäret riktar sig mot den Andre, som Levinas beskriver som osynlig. Denna osynlighet 

kännetecknas av att den Andre i sitt begrepp inte visar sig inom ramen för det samma. Om den 

hade inneslutits i denna sfär hade den inte längre varit absolut annan. Detta är anledningen till att 

Levinas kallar Begäret för ett metafysiskt begär. Det rör sig bortom varat mot höjden. Till vad som 

står ovanför mig. Därigenom kännetecknas Begäret till den Andre inte som en brist, ett fall, ett 

sökande efter det som har förlorats. Det är inte nostalgin som syns i Odysseus hemresa och som får 

sin upplösning vid Ithakas strand. Den riktar sig uppåt mot det som jag omöjligt kan ha varit en del 

av. Det är inget jag kan greppa tag i och mätta min hunger. Istället fördjupas Begäret av det begärda 

ju mer det begärs och finner sitt ursprung hos den Andre. Det är en omättad hunger som växer i 

sin hunger.44 

Vad som uttrycks i denna omättade hunger är oändlighetens idé. Levinas förstår inte ”det 

sanna livets” frånvaro som något som saknas mig. Det är inte en brist. Således vill Levinas skilja 

sig från en bild av den Andre som bl.a. återfinns hos Hegel där den Andre kännetecknas av att vara 

en negation i relation till mig. Som negation är den Andre annan från mig i meningen att den inte 

är jag. Samtidigt skapar det en märklig hållning. Vad kännetecknar en annanhet som inte består av 

att vara vad jag inte är? Levinas svar består i att presentera den Andre inte som en avsaknad eller 

negation – utan som ett överflöd. Den Andre är oändligheten. Den består i att vara för mycket i 

relation till mig. Den är inte min negation utan tvärtom oändligt mycket mer än vad jag är. I idén 

om denna oändlighet produceras Begäret som i sin oändlighet är outtömligt.45 

Oändligheten bryter igenom vad Levinas kallar totalitet. I det samma produceras en ordning 

i vilket det är möjligt för annanheten att upphöra och uppgå i det samma. Därmed blir allt inneslutet 

i ett totalt system – utan utrymme för överraskningar eller ett radikalt yttre som kan stå på sina 

egna ben. Varje ting och kunskapsobjekt kan inordnas i denna totalitet där jaget är härskare. Det är 

en värld i ständig rörelse mot identitet då allt som framstår som annat visar sig tillhöra mig. Det är 

Hegels fruktade natt där alla kor är svarta.46 Där i denna totalitet finns det inte utrymme för en 

radikal annanhet och en absolut andre. Det är en innesluten värld som kännetecknas av egoism. 

                                                
empirisk verklighet, det som är möjligt att veta, medvetande eller tid och rum. I Levinas fall syftar det på relationen 
med den Andre som är helt annan än mig själv. Detta ställs ofta i motsats till immanens som är inneboende i en känd 
verklighet. Genom att bilda en ordlek med det latinska ascendere – ”klättra upp” eller ”stiga upp” – påvisar Levinas 
att den transcendenta relationen inte bara är i relation till ett bortom utan också kännetecknas av en höjd.  
44 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 33–34.  
45 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 49. 
46 Hegel, G. W. F. 2008 s. 66. Hegel kritiserar i paragraf 16 i förordet till Andens fenomenologi filosofen Friedrich von 
Schellings identitetsfilosofi. Hegel menar att i det inte finns utrymme för annanhet i detta filosofiska system. Levinas 
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För Levinas är detta ett djupt filosofiskt problem som har kännetecknat västerländsk filosofi 

i allmänhet och Martin Heideggers ontologi i synnerhet. Behovet att hitta en radikal annanhet – 

den absolut andre som inte kan inneslutas – är för Levinas en normativ fråga. Totaliteten – det 

sammas företräde – ger upphov till tyranniets och imperialismens filosofi. En filosofi som ger 

utrymme för den Andre och bryter med min egoistiska tillvaro är den enda som kan ge företräde åt 

rättvisa.47 

Levinas begrepp om Begäret placerar oss i kärnan av problemet som visar sig i den första 

meningen. Vi är i världen och det sanna livet är frånvarande. Utan en riktning mot det som är 

frånvarande hamnar vi i en totalitet som kännetecknas av egoism. Vi hamnar i en värld som inte 

kan erkänna den Andre som radikalt annorlunda från oss. I grunden är detta en filosofi som inte 

ger företräde åt etiken eller rättvisa utan åt tyranni. 

Men hur kan det radikalt annorlunda egentligen ha en relation till det som det inte på något 

sätt tillhör, d.v.s. jaget? Borde inte den Andre fortsätta vara en främling vars oändliga avstånd 

omöjliggör en relation? Om den Andre är absolut annan kan den verkligen ta plats i jagets interiör 

utan att förlora sin annanhet? Transcendensens problem tycks vara ett dilemma. Om den Andre 

innesluts i jaget har den blivit en del av det samma – jagets totalitet – och därigenom är den Andre 

inte längre annan. Om den Andre däremot inte kan ta plats hos jaget är den okänd och dold i mörker. 

Den framstår som ett ovetbart ting-i-sig. Båda dessa positioner omöjliggör en etik då relationen 

med den Andre som absolut annan utesluts. Frågan som uppenbarar sig för oss är: Vilken roll har 

mitt Begär i att producera en relation till den Andre utan att den flyr mig helt och hållet eller 

reduceras till mitt totala system? 

Vad jag fortsatt ämnar att utreda i min undersökning är hur Begäret tar sin plats i Levinas 

filosofiska projekt och möjliggör en etisk relation till den Andre. Delvis från perspektivet som är 

jaget – insidan – men också hur Begäret förhåller sig till den Andres uppenbarelse som en radikal 

utsida. 

  

                                                
menar i sin tur att Hegel aldrig själv lyckas fly undan detta problem då han inte ger utrymme för en Andre som kan stå 
på sina egna ben utan att relateras till jaget. 
47 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 45–47. 
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Jagets separation, bosättning och välkomnande 
Detta avsnitt är uppdelat i fyra underrubriker. Under den första rubriken ”Separation och njutning” 

undersöks separationen av ett jag och Levinas begrepp om njutning och hur detta skiljer sig från 

begreppet föreställning. Kopplat till njutningen undersöker jag också Levinas begrepp om behov 

och hur det skiljer sig från Begäret. Under den andra rubriken ”Elementet och sinnlighet” behandlar 

jag vad som kännetecknar yttervärlden inom ramen för njutningen innan jaget har etablerat sig 

självt som oberoende av sin omvärld. Detta beskrivs utifrån å ena sidan begreppet elementet som 

kännetecknar en anonym tillvaro och å andra sidan sinnligheten som påvisar det kroppsliga i 

njutningen. 

Kroppen leder vidare till rubriken ”Bosättning och den feminina Andra” där jag undersöker 

bosättningen i elementet som ett resultat av separation. Detta leder in på begreppet den feminina 

Andra som jag jämför med den Andre och senare problematiserar. Jag beskriver också kort hur 

bosättningen möjliggör arbete och hur jagets herravälde över elementet grundläggs. Under 

avsnittets sista rubrik ”Välkomnande och begär” behandlar jag hur jaget genom sin bosättning kan 

välkomna den Andre och därmed sätta sin egen egoism på spel. Levinas begrepp om välkomnande 

ställs i relation till Begäret och Begäret diskuteras kort utifrån dess rumsliga aspekter. 

Separation och njutning  
Den andra sektionen i Totalitet och oändlighet med titeln Interioritet och ekonomi tar sin 

utgångspunkt från interioriteten eller insidan av tillvaron till skillnad från en radikal exterioritet 

eller utsida.48 Denna skillnad, en insida och en radikal utsida som inte kan inneslutas i ett totalt 

system, är i grunden frågan om det samma och den Andre. För att en relation ska kunna uppstå 

mellan jaget och den Andre behöver ett Jag först ta plats. Jagets existens är inte given av 

nödvändighet utan måste finna sig själv – måste separeras för att kunna ta plats och positionera 

sig. Denna operation sker i vad Levinas kallar njutning eller leva av.49 

För Levinas tar livet sin utgångspunkt i njutningen. Det är med denna intentionalitet som vi 

begynnelsevis förhåller oss till vår verklighet. Vi dricker ett glas vin. Vi känner solens strålar på 

vår hud. Vi hör ett musikstycke. Vi lever begynnande i en tillvaro av ”smaker” som uttrycker det 

vi lever av i vår verklighet. Vi ska inte förstå detta begrepp, leva av, som det biologiska tvång 

                                                
48 Med ”tillvaro” gör jag här inga paralleller till Martin Heideggers begrepp Dasein. 
49 I det franska originalet skriver Levinas vivre de… med tre punkter i slutet. Exakt vad dessa punkter refererar till 
berättar aldrig Levinas för oss men vi kan tänka oss att leva av alltid syftar på att leva av något. Det finns inget leva 
av som står för sig självt. Detta understryker ytterligare dess intentionala karaktär. 



 24 

vilken människan står under. Det är inte uttrycket för en person som behöver mat för att dess 

kroppsliga funktioner ska upprätthållas. Det är inte ett bränsle som upprätthåller livets biologiska 

verklighet. Snarare uttrycker det livets villkor vilket inte bara består av att upprätthålla sin existens 

utan vad Levinas kallar kärleken till livet. Att leva är också att njuta – eller åtminstone försöka 

njuta av – livet.50 

I njutningen förhåller vi oss till vår omvärld som behov, vilket skiljer sig från Begäret. 

Världen runt omkring presenterar sig som ett annat till vilket vi är beroende, men i njutningen kan 

vi upphäva beroendet och finna oberoende. Äpplet uppenbarar sig i njutningen som ett behov, en 

hunger, men jag kan påvisa min dominans gentemot det andra genom att äta äpplet och upphäva 

mitt beroende. Uppfyllandet av sina behov är vad Levinas kallar glädje.51 

I denna operation blir separationen av ett jag möjligt. Att leva av är att vara beroende av sin 

omvärld, av vinet, solens strålar, musiken, men i glädjen – som njutningen leder till – upptäcker 

jag mig som en person som i njutningen tillfredsställer mina behov, eller som Levinas uttrycker 

det: ”Beroendet som blir suveränitet, glädje – i grunden egoistiskt.”52 Glädjen höjer jaget över den 

enkla verklighet av vilken det tidigare var beroende. I njutningen riktar sig jaget in mot sig själv – 

inte på ett teoretiskt sätt som vi finner i Descartes cogito, utan i konkretionen av en interiör värld. 

Jaget upptäcker inte sig själv som abstrakt koncept utan i det påträffade faktumet att det är en insida 

riktad mot en yttre värld. Det är i separationen av jaget som totaliteteten kan brytas upp och 

relationen med den Andre blir möjlig – men vi ska här inte gå händelserna i förväg utan vidare 

undersöka njutningen och dess villkor.53 

Levinas kontrasterar intentionaliteten hos njutningen med den hos föreställningen vilken han 

anknyter till Edmund Husserls och René Descartes filosofiska projekt. Föreställning är, enligt 

Levinas, tankens riktning mot sin omvärld – varje tanke är en tanke om något. Tanken riktar sig 

mot ett objekt men är i denna manöver en objektifierande handling – objektet visar sig vara en 

produkt av mitt medvetande. Levinas refererar till Descartes begrepp om den klara och avgränsade 

idén – vilken enligt Levinas framträder som ett yttre vilket blir givet mig. Det ges mig men i detta 

givande uppenbarar det sig som bestämt av mig. Föreställningen är inte passivitet – ett medvetande 

                                                
50 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 110–112, 120–121. 
51 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 115–116. 
52 Min översättning. “Vivre de…, c’est la dépendance qui vire en souveraineté, en bonheur essentiellement égoïste.” 
Levinas, Emmanuel. 1961 s. 87. Engelsk översättning: Levinas, Emmanuel. 1991 s. 114. 
53 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 113–115, 118–120. 
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som enbart är en behållare för sin omvärld – utan en aktiv handling som riktar sig mot något. Dess 

intentionalitet är en skapande kreativ handling från vilken jag bestämmer min yttre verklighet utan 

att den bestämmer mig.54 

Levinas menar inte att föreställningen är en felaktig filosofisk observation av hur vi förhåller 

oss till vår yttre värld utan snarare att den inte är vår ursprungliga intentionalitet. Vi ser också hur 

föreställning, om den får stå för sig själv utan relationen till den absolut andre, är en intentionalitet 

som leder till totalitet. I intentionaliteten närmar jag mig den yttre världen men upptäcker den som 

en del av mig och mitt medvetande – jag upptäcker den som immanent i det samma. Om relationen 

till den Andre erfars genom föreställning skulle den vara ett resultat av min bestämning och förlora 

sin radikala annanhet. Det påminner om diskussionen i det tidigare avsnittet – all annanhet innesluts 

i enskild, total verklighet.55 

Njutningens intentionalitet skiljer sig från tankens mästerskap över sin omvärld och utgår 

från kroppsligheten. Vi är placerade – vi befinner oss på en faktisk plats – som kroppar i världen. 

Denna kropp är inte konstituerad av mig utan naken – omöjlig att reducera till ett tankeobjekt. I 

min relation till min omvärld är jag först och främst kroppslig:  jag känner smaken av vinet som 

rör mina läppar, solen värmer min hud, musiken rör mina öron etc. Njutningen är det reella villkor 

som att vara placerad som kropp i världen innebär.56 

Till skillnad från föreställning där jag riktar mig mot min yttre verklighet och bestämmer den 

utan att bli bestämd är njutningen både passiv och aktiv. Min kropp har placerat sig och har 

följaktligen också rört jorden. Detta vidrörande villkorar kroppen – ställer den i en speciell relation 

till var den befinner sig – men påvisar även min bestämning av omvärlden. Att vidröra är en 

dubbelriktad operation – fötterna rör jorden men blir också rörda av den. Kroppen affirmerar en 

yttre värld som finns till utanför min konstitution. Detta är inte på ett teoretiskt plan – vi befinner 

oss tydligt i ett ”förteoretiskt” stadie – utan i njutningens konkretion. Detta är samtidigt inte en 

lösning på totalitetens problem (detta är som vi ska visa enbart möjligt med Begäret och 

uppenbarelsen av den Andre) utan tillfredsställelsen av mina behov, vilket är en del av njutningens 

rörelse, assimilerar också kroppens yttre verklighet till det samma. Maten jag äter blir en del av 

mig, blir mitt. Det yttre kan bara upprätthållas så länge hungern inte släcks.57 

                                                
54 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 122–123. 
55 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 124–126. 
56 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 127. 
57 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 128–130. 
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I Levinas undersökning väljer han själv att diskutera behoven i relation till Begäret. Begäret 

finner sitt ursprung i den Andre medan behoven uttrycker en avsaknad i jaget.  Medan behoven 

leder till tillfredsställelse och glädje och därmed är i en ständig rörelse mot det samma och totalitet 

är Begäret till den Andre omättbart. Detta är inte ett uttryck för något otillfredsställt. Begäret är 

med Levinas ord ”placerat bortom tillfredsställelse och otillfredsställelse.”58 Den Andre är oändlig 

och Begäret till den saknar ett upplösande slut. Istället produceras i Begäret en outforskad framtid 

vilken i sin tur är den nödvändiga tiden som behövs för att behoven ska kunna tillfredsställas. Själva 

rörelsen att tillfredsställa sina behov i njutningen kräver tid. Här möter vi en del av Levinas 

filosofiska projekt som framstår som motsägelsefullt. För samtidigt som behoven är beroende av 

den tid som produceras i Begäret menar Levinas dessutom att Begäret till den Andre ”öppnas” när 

människan har tillfredsställt sina behov. Begäret uttrycker sig i en tillfredsställd människa.59 Vi 

befinner oss därmed i en paradoxal situation där Begäret vilar och behoven vilar på varandra. 

Lösningen på detta problem finns att hitta i Levinas läsning av Descartes – där subjektet 

finner sitt ursprung, Gud, senare än vad det finner sig självt. Trots att behoven framträder först i 

kronologin skulle Begäret i sådana fall vara dess ursprung som det finner senare. Vad som 

framträder i denna motsägelse påvisar Begärets paradoxala position – och vårt filosofiska problem 

– då det både tillhör jaget och finner sitt ursprung hos den Andre. Begäret uttrycker den 

transcendenta relationen med det som inte kan inneslutas i det system som Begäret själv tillhör. 

Jag återkommer till denna fråga senare i min undersökning.60 

Elementet och sinnlighet 
Innan vi emellertid har kommit till separationen av ett jag kan njutningens intentionalitet framstå 

som problematisk. Hur kan jag njuta av min omvärld om den inte ges till mig i egenskap av tänkta 

objekt? Eller som Levinas uttrycker det: Njutningen når inte tingen i egenskap av att vara ting.61 

De är inte representerade för mig som en föreställd verklighet som har blivit tillgänglig till mig 

genom kognition och de är inte heller en värld som framträder för mig.62 De framträder inte till 

                                                
58 Min översättning. ”[Le Désir] se place au delà de la satisfaction et de l’insatisfaction.” Levinas, Emmanuel. 1961 s. 
154. Engelsk översättning: Levinas, Emmanuel. 1991 s. 179. 
59 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 116–117. 
60 Se rubriken ”Oändlighetens idé” i avsnittet ”Oändlighet, språk och etik” s. 31–32. 
61 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 130. 
62 Begreppet värld har en speciell ontologisk betydelse för Levinas som kännetecknas av ett ordnande av varat och har 
som begrepp ännu inte uppkommit i Levinas kronologi som jag undersöker i denna uppsats. Genom undersökningen 
används begrepp som ”värld”, ”yttre värld” och ”omvärld” i annan betydelse än som en totalitet, vilket riskerar att 
skapa en viss språklig förvirring. Därför bör vi skilja på världen som en ontologisk producerad ordning och exempelvis 
ordet omvärld som ett pedagogiskt verktyg för att beskriva relationen med något yttre. 
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mig som något som tillhör min värld – som ting som går att äga eller som placeras i ett fullständigt 

system. Istället kommer tingen till oss via ett medium, en miljö, som Levinas kallar elementet.63 

Elementet refererar till en verklighet som framträder inför oss som dött, neutralt, intet. Ett 

ingenmansland vilket tar ingen som helst hänsyn till vår plats. Det uttrycker sig som havet vi fiskar 

i, fältet vi befinner oss på, vinden som susar omkring, bergen som omringar oss etc. Där vi befinner 

oss just nu i undersökningen – i njutningens intentionalitet – så förhåller vi oss inte till dessa olika 

fonder som våra. Vi äger dem inte och de är helt opersonliga. Levinas beskriver det som ett innehåll 

utan form, en yta där inget börjar eller slutar.64 

Vad detta formlösa element kännetecknar är en verklighet som inte framträder som ting. Som 

jag redan har behandlat i vår undersökning är föreställningen – där jaget tänker sig världen som 

ting placerade i ett större system – en kreativ handling från mitt medvetande. Jag ser en tekopp som 

står på ett bord som i sin tur befinner sig i ett större rum tillsammans med mig vilket är en del av 

ett bibliotek inom vilket tusentals böcker – varav även Totalitet och oändlighet – står placerade. I 

denna operation har jag avgränsat varat runtom mig – jag ser en tekopp – och dessutom förstått den 

som en del av ett större sammanhang – biblioteket där jag befinner mig.65 

I njutningen har jag inte ordnat mitt yttre till ett sådant system – inte heller som egendom 

vilket jag behandlar senare i vår undersökning. I njutningen framträder objektet i njutningen. Jag 

lever av teet som nuddar min mun osv. Teet framträder inte innan min njutning av det och inte 

heller efter det. Innan och efter njutningen befinner den sig i elementets anonyma yta där det är 

formlöst – ett odefinierat brus av innehåll. Elementet blir på så vis en bakgrund – eller kanske en 

behållare – för det som ännu inte har blivit format som ting. Det är detta element som vi befinner 

oss i och i vilket våra objekt för njutning har sitt ursprung.66 

Detta befinnande-i-elementet är inte bara att stå mitt i ett centrum och vara omringad av 

anonymitet utan beskrivs av Levinas som en dränkning. Vi är i elementets metaforiska vatten och 

frågan är om vi – åtminstone i den del av undersökningen som vi nu befinner oss – över huvud 

taget kan andas. Vad som kännetecknar denna existens är sinnligheten eller njutningens modalitet 

som Levinas också beskriver det. Sinnligheten är min kroppsliga tillvaro med vilken jag 

                                                
63 I tidigare texter som Om flykten och Från existens till existerande behandlar Levinas en liknande tematik under 
begreppet Il y a (”Det finns”) vilket han också nämner i Totalitet och oändlighet. Levinas, Emmanuel. 1991 s. 142. 
64 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 130–131. 
65 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 131–132. 
66 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 132–134. 
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närvarandegör min omvärld. Den kommer inte till mig som kunskapsobjekt som den skulle göra i 

föreställning utan som sinnligt innehåll. Denna sinnlighet är inte tänkt utan kännetecknar snarare 

ett affektivt liv.67 

Vi befinner oss i denna existens som ett uttryck för ett naivt varande.68 Det är njutningens 

oreflekterade tillvaro där objekt kommer till oss i hungern. De är svar på våra behov. Dessa behov 

föregår samtidigt inte objekten som kommer till oss i njutningen utan behov och dess objekt – 

hunger och mat – korrelerar med varandra simultant i njutningen. Vi tänker oss inte en värld utan 

njuter av den. Hungrar och mättas i vår njutning. Njutningens objekt kan som vi tidigare har nämnt 

bara upprätthållas i hungerns fortsättning. I det naiva medvetandet av vår omvärld är vår verklighet 

instabil. Allt det vi njuter av kan upphöra som annat – antingen kliva tillbaka in i elementets 

anonymitet eller slukas.69 Här tycks det inte finnas utrymme för en relation med den Andre. 

Verkligheten består enbart av sinnliga intryck men det finns inte ännu ett subjekt, ett jag, som kan 

ta plats och kan erfara den Andre – som är mer än bara sinnesintryck. För att undkomma 

anonymiteten behövs ett jag som kan ta sig vidare från elementets naiva verklighet. 

Kroppen möjliggör detta fortskridande. Den bär och utgör njutningens existens – det är 

sinnlighetens sätt att vara. Kroppens sinnliga tillvaro är alltid en placerad tillvaro. Den står inför 

en omvärld – i elementet. Men detta befinnande-i-elementet som vi tidigare beskrev som en 

dränkning är inte bara ett hopplöst utkastande in i en verklighet som framträder som anonym, kall 

och död. Genom att stå och vara placerad med min kropp har den också en möjlighet – eller kanske 

en nödvändighet – att skapa ett hem åt sig själv i sin omvärld. Detta är vad Levinas kallar för 

bosättning.70 Det är utifrån denna bosättning som relationen med den Andre äger rum och den är 

därmed vidare föremål för min undersökning. 

Bosättning och den feminina Andra 
I separationen, vilken vi tidigare har behandlat, går vi från den sinnliga njutningen i det anonyma 

elementet till ett placerat jag som framträder på scenen. Detta framträdande är för Levinas inte den 

abstrakta upptäckten av ett subjekt som står för sig själv – utan en samlande av ett Jag. Denna 

samlande sker genom att bosätta sig, genom att göra ett hem för sig själv, som jaget kan utgå ifrån. 

Vi har här att göra med en konkret operation. Liksom hur kroppen befinner sig i elementet är jaget 

                                                
67 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 135. 
68 Jag syftar inte att här göra en referens till Heideggers Sein. 
69 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 136–137. 
70 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 136–138. 
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också på plats med en yttervärld runtom. Jaget placerar sig som ett centrum. 71 Vi måste förstå att 

denna bosättning sker simultant med glädjen som uppstår i njutningen. När jaget finner sitt 

oberoende i glädjen finner det sig också med fötterna på marken och som är en mittpunkt i sin 

omringande värld. 

Vi kan begripa denna bosättning som en del av hur Levinas förstår subjektivitet. Jaget utgår 

från en position. Subjektet är ett centrum. Det är inte ”uppe i luften” likt den traditionella 

förståelsen av Descartes cogito utan måste förstås utifrån det rum som jaget skapar åt sig själv. 

Detta rum och vad som finns inom det kännetecknas av en intimitet, d.v.s. att känna sig hemma. 

Medan elementet tidigare framstod som anonymt och kallt kan jaget genom intimiteten känna sig 

hemma med en plats och tingen som tillhör den. De är inte främmande för mig utan mina. Hemmets 

fyra väggar kan förstås symboliskt och konkret som en avgränsning i elementet. Det upprättar en 

intim sfär som omringas av elementets yttre.  

Varifrån kommer denna intimitet?  I glädjen som uppkommer i vår njutning har jaget lyckats 

separera sig själv – men denna glädje verkar i sig självt enligt Levinas inte vara nog för att hemmets 

intimitet ska kunna uppstå. För att vi ska vara intima med något kräver det först att vi är intima 

med någon. Här presenterar Levinas begreppet den feminina Andra vilket skiljer sig från det 

begrepp om den Andre som vi tidigare har nämnt. Till skillnad från relationen till den Andre som 

är en transcendent relation i språk och framträder som en relation mellan en mästare och jaget är 

relationen till den feminina Andra en språklös relation.72 Den feminina Andra avslöjar sig själv 

med utan att tala. Istället för den Andre som mästare – vilken betecknas som ett Ni – betecknas den 

feminina Andra med det intima du.73 Trots att den feminina Andra i första anblick framstår som att 

komma från ingenstans är dess uppkomst ett åstadkommande av separation. Det är enligt Levinas 

en en-ergi.74 När jaget samlar sig, d.v.s. riktar sig mot sig själv, flyr det mot en plats som 

kännetecknas av välkomnande. Duet utgör välkomnandet som gör bosättningen på en plats möjlig 

och därmed menar Levinas att kvinnan är nödvändig för hemmet.75 

                                                
71 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 152–154. 
72 Jag behandlar mer ingående språkets roll i relationen till den Andre under rubriken ”Ansiktet, språk och skam” i 
avsnittet ”Oändlighet, språk och etik” s. 32–34. 
73 Skillnaden i pronomina påvisar skillnaden i formalitet. Att tilltala någon som ett Ni signalerar att underordna sig 
själv den tilltalade. Duet visar på en mer intim och jämlik relation. 
74 Genom att beskriva det som en en-ergi vill Levinas belysa rötterna hos det grekiska ordet energeia (ἔνεργεια), 
”aktivitet”, vilket bokstavligt skulle översättas till ”i verk” eller ”i handling”. Intimiteten uppkommer i aktiviteten som 
är separation. 
75 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 154–156. Duet tar Levinas från Martin Bubers begreppspar Jag-Du och menar att 
Bubers mellanmänskliga relation kännetecknas av femininitet. 
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Levinas begrepp om den feminina Andra kan framstå som mycket kryptiskt. Hamnar vi inte 

här i en patriarkal föreställning om kvinnan som tillhörande hemmet? Än värre presenteras 

relationen med kvinnan som en utan språk och den Andres mästerskap vilket enligt Levinas är 

grunden för etiken själv. Är kvinnan till sitt väsen icke-etisk? Levinas tydliggör att det inte behövs 

en konkret kvinna för att denna femininitet ska framträda i hemmet men vad är det då som utgör 

femininiteten? Enligt Levinas innehåller diskretionen hos den feminina Andra en möjlighet att vara 

den mästerliga relationen med den Andre. Kvinnan har den märkliga positionen att både ha 

möjligheten att ta plats inuti det som Levinas kallar för insida men också ha möjligheten att vara 

den Andre som utgör en radikal utsida.76 Vi får anta att den Andra inte kan ta dessa positioner på 

samma gång – annars vore ett begrepp om radikal utsida onödigt – men en viss problematik 

kvarstår. Om kvinnan kan ta plats i jagets insida och därmed inneslutas i det samma – innebär det 

inte att kvinnan också potentiellt är ett föremål för våld och herravälde? Och är det inte just detta 

våld och herravälde som den Andre skulle leda oss bort ifrån? Jag behandlar dessvärre inte dessa 

frågor i större djup i denna uppsats men de kvarstår som filosofiska och etiska problem. 

Med hemmet som utgångspunkt kan det separerade jaget forma elementet till sin egen 

egendom genom arbetet. Levinas beskriver arbetet som ett motstånd mot elementet och ett jagets 

bemästrande och herravälde över dess anonyma yta och därigenom producerar jaget en värld. Detta 

förstås i konkreta termer av handens greppande av sin omvärld. I greppandet blir elementet en 

substans som går att forma.77 Jag tar i världen och den presenterar sig som ting. Jag betraktar en 

penna, en stol, en yxa, en bok etc. I njutningen var tingen intressanta för oss enbart i termer av de 

behov de fyllde – de presenterade sig som sinnlighet. I arbetet är de inte längre sinnliga utan 

dominerade av jaget och blir min egendom.78 Världen som produceras i arbetet är därigenom en 

värld som kretsar kring mig. Jaget är solen kring vilken allt kretsar. Det är i en värld av egoism. 

Därmed har vi återigen hamnat i det samma. Varken i njutning, föreställning eller arbete har 

vi med Levinas förståelse inte lyckats undfly dess sfär. Ingenstans lyckas vi öppna upp för den 

absolut andre. Samtidigt har separationen som konkretiserats i hemmet möjliggjort en relation med 

den Andre. Egoismen som produceras i bosättningen och arbetet är ett nödvändigt steg för att 

                                                
76 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 155, 157–158. 
77 Levinas använder här det grekiska ordet apeiron (ἄπειρον), ”det formlösa”, vilket under 500-talet f.kr. var den 
joniska naturfilosofen Anaximanders förslag till urämne. Ett ämne som inte bestod av någonting i sig självt utan var 
en evig obestämd substans ur vilken allt annat formades. 
78 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 158–161.  
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relationen mellan jaget och den Andre ska fullt ut realiseras. Hemmet möjliggör en gästvänlighet 

och välkomnandet av den Andre. 

Välkomnande och Begär 
Hemmet kännetecknas redan av ett välkomnande men inte mitt välkomnande av den Andre utan 

den feminina Andras välkomnande av mig. I detta välkomnande kan jag upprätta en intim relation 

med tingen och göra dem till min egendom. Denna egendom är samtidigt min och villkorad av mig 

och placerar mig i en egoism. För att jag ska kunna fly egoismen måste jag ge bort det jag äger. 

Detta realiseras i mötet med den Andre och uppenbarelsen av dess ansikte som, till skillnad från 

den feminina Andra, kommer till mig utan diskretion.  Den presenterar sig och sätter min egendom 

på spel – med den Andre närvarande kan denna inte längre anses vara min – och därigenom sätts 

min egoism på spel. Det är genom den Andres absoluta annanhet som det samma inte längre kan 

upprätthållas som en totalitet samtidigt som den Andre fortfarande måste kunna ta plats. Jaget 

måste öppna upp sitt hem och välkomna den absolut Andre som presenterar sig.79 

Levinas beskriver välkomnandet som korrelerande med Begäret till Andre. Begäret 

uppkommer på samma sätt i uppenbarelsen av den Andres ansikte. Dess ursprung vilar utanför sig 

själv samtidigt är det en princip som rör sig från det inre – från jaget – till det yttre – till den Andre. 

Begäret tillhör jaget. Det är mitt Begär. Jaget har uppkommit i sin glädje men kan offra sin glädje 

– och därigenom sin egoistiska existens – för Begäret till den Andre. Levinas beskriver det som att 

”Begäret till den Andre, ovanför glädje, kräver denna glädje”.80 Det är som att jaget måste ägna sig 

åt sig själv och sina egna behov för att den ska kunna ha en glädje att ge bort och bli av med. Detta 

blir en invertering av hela karaktären hos jagets tillvaro. Från att jaget har varit upptagen med sig 

själv i centrum för sin verklighet tvingas den rikta helt sin blick från sig själv mot det radikalt 

andra.81 Detta realiseras i välkomnandet av den Andre till hemmet.   

Emellertid finns det fortfarande stora problem i relationen till den Andre. Vi har att göra med 

något absolut annat som måste stå för sig själv – som enligt-sig-själv – och inte kan reduceras till 

min sfär. Samtidigt krävs fortfarande en relation med denna radikala annanhet som möter mig med 

en absolut distans. Vi bör därmed inte läsa välkomnandet som ett inneslutande av den Andre i mitt 

hem. Den går inte bara in i mitt hem och blir en del av min interiör. Snarare kan vi hitta en 

                                                
79 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 170–171.  
80 Min översättning. ”…le Désir de l’Autre, au-dessus du bonheur, exige ce bonheur…”. Levinas, Emmanuel. 1961 s. 
34. Engelsk översättning: Levinas, Emmanuel. 1991 s. 62. 
81 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 62–63. 
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konception av välkomnandet som ligger i hemmets öppenhet. I Begäret befinner jag mig inte enbart 

i en riktning mot ett specifikt mål utan jag måste även öppna upp mig för oändligheten – låta den 

kliva in. Den Andre går inte in genom dörren och stänger den efter sig. Snarare är dörren ständigt 

öppen och välkomnar en Andre som står utanför men också tar sig in via oändlighetens idé. Den 

Andre kan inte inneslutas inom hemmets fyra väggar utan närvarar från en avlägsen position. 

Genom välkomnandet kan vi sammankoppla Begäret med bosättningen och därmed finns en 

spatial dimension i Begäret till den Andre. Inte nödvändigtvis att Begäret riktar sig i en spatial 

riktning men att den tar sin utgångspunkt från en plats. Samtidigt är riktningen mot en oändlighet 

som inte tar plats i rummet som är det samma. Levinas skriver att den Andre ”inte helt är i min 

plats.”82 Avståndet till den Andre är oändligt. Begäret blir en riktning mot det vi inte kan nå inom 

det sammas rum. Rörelsen vi har urskönjt ser ut att först ta sin utgångspunkt i elementets anonyma 

och kalla karaktär där jaget saknar ett hem men som i och med bosättningen bemästras och jaget 

kan genom sitt herravälde öppna upp en yta för sig själv. Med välkomnandet sätts emellertid mitt 

herravälde på spel och den yta jag har skapat för mig själv är inte längre enbart min. 

Oändlighet, språk och etik 
Detta avsnitt är uppdelat i två underrubriker. Under den första rubriken ”Oändlighetens idé” 

behandlar jag hur relationen med den Andre som en oändlighet är möjlig genom begreppet 

oändlighetens idé. Detta begrepp leder i sin tur till att jaget inser att det inte är utgångspunkten för 

verkligheten och istället förstår sig självt som skapat ex nihilo. Utifrån detta begrepp ger jag en 

lösning på det problem som uppkom under rubriken ”Separation och njutning” om hur den logiska 

relationen mellan behov och Begär ser ut. Under rubriken ”Ansikte, språk och skam” behandlar 

jag hur den Andre uppenbarar sig genom sitt ansikte. Detta leder jaget till den språkliga relationen 

med den Andre vilken kännetecknas av den Andres mästerskap och lärande vilket i sin tur 

ifrågasätter jaget. Detta ifrågasättande försätter jaget i skam och gör det moraliskt ansvarig vilket 

därmed upprättar den etiska relationen. 
  

                                                
82 Min översättning och kursivering. ”[L’Autre] n’est past tout entier dans mon lieu.” Levinas, Emmanuel. 1961 s. 9. 
Engelsk översättning: Levinas, Emmanuel. 1991 s. 39. 
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Oändlighetens idé 
Relationen med den Andre är en relation med en positiv oändlighet som kan stå på egna ben. Det 

är således inte en negativ oändlighet som framträder genom att vara det som är bortom ändlighetens 

gräns.83 Problemet som uppstår för oss är att jaget är ändligt och omöjligt kan greppa en oändlighet 

inom sig själv. Hur kan en relation upprätthållas med det som övergår all min förmåga att innesluta? 

Hur kan Begäret rikta sig mot denna oändlighet? Återigen knyter Levinas an till Descartes och hans 

begrepp oändlighetens idé. Descartes försöker, enligt Levinas, lösa ett liknande problem som vi 

möter – nämligen hur relationen mellan Gud – d.v.s. oändligheten – och subjekt är möjligt.84 

Lösningen hos Descartes är en idé om oändligheten som i sin karaktär är kvalitativt 

annorlunda från andra idéer. I andra fall är idéer möjligheten att tänka världen – att göra den till 

tankeobjekt. Jag ser en kaffekopp och den blir given till mig som en tänkt kaffekopp. Den avgränsas 

i idén. Oändlighetens idé däremot har ett ideatum – d.v.s det som en idé innesluter och avgränsar 

– som överskrider sin idé. Oändligheten kan inte inneslutas i en idé och om den hade kunnat det 

hade oändligheten inte längre varit oändlig. Denna skillnad mellan idé och ideatum konstituerar i 

sin tur innehållet hos oändlighetens idés ideatum självt. Eftersom oändligheten inte innesluts i sin 

idé utan överflödar den med sitt oändliga innehåll närvarar den i idén som ogreppbar. Just att jaget 

inte förmår att innesluta det i en idé påvisar dess existens. Oändligheten framstår som något 

oändligt yttre – ett absolut annat – och därmed erfars oändligheten – den Andre – inte som ett 

tankeobjekt utan som en transcendent relation.85 

Därmed kan oändligheten upprätthållas som en absolut utsida men ändå presentera sig som 

oändlighet i det ändliga jaget. Dess oändliga omöjlighet att helt inneslutas bevisar dess närvaro. 

Samtidigt är oändlighetens idé inte nog för Levinas för att beskriva den transcendenta relationen 

med den Andre. Om det vore så enkelt skulle vi knappast behöva gå igenom alla steg vi hittills har 

behandlat och kommer att behandla. 

Konkretiseringen av oändlighetens idé återfinns redan i vårt begrepp om Begäret till den 

Andre. I oändlighetens överflöd av sin egen idé produceras Begäret. Det är oändligheten i det 

ändliga. Det växer i sin relation till vad den begär – den Andre – och är samtidigt omättbart. Det 

                                                
83 Denna förståelse, som bland annat finns hos Hegel, gör oändligheten till ändlighetens negation. Vid varje 
gränsdragning som ändligheten gör finns det en oändlighet bortom som inte är det ändliga. Oändligheten existerar 
därmed enbart genom ändligheten. För Levinas är istället oändligheten ett positivt begrepp med ett eget oändligt 
innehåll och mängd som inte förhåller sig till ändlighet. 
84 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 48. 
85 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 49. 
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upphetsas av oändligheten snarare än släcks. Därigenom är Begäret oändligt riktat mot den Andre 

och oändligt osjälviskt. Att kunna ta emot den Andre – att vara öppen mot den – på ett sätt som 

överskrider jagets gränser är att ha oändlighetens idé och Begäret. Denna osjälviskhet bryter med 

totaliteten och egoismen och skapar möjligheten för det goda och det rättvisa.86 

Framträdandet av oändligheten i detta osjälviska Begär vänder även bort mig från egoismen 

där jaget inte är verklighetens första punkt, vilket det framträdde som inledningsvis i separationen. 

Istället vittnar oändligheten och den radikala yttre om något som finns bortom min existens. När 

det visar sig att det existerar en oändlighet som kan stå på sina egna ben utan att ta hänsyn till mig 

kan jaget inte längre anse sig självt vara det som verkligheten tar sin utgångspunkt ifrån. Det är 

idén om en skapelse ex nihilo. Jag är skapad av något annat än mig själv – från något yttre bortom 

min värld. I denna monoteistiska, eller kanske snarare abrahamitiska, tankegång finns i grunden en 

etik som vänder mig bort från egoismen och riktar mig mot den Andre.87 

Genom insikten om skapelsen som ex nihilo kan vi återvända till frågan om Begäret och 

behovens logiska följd.88 Oändlighetens framträdelse som något bortom det samma innebär att 

jaget inte längre kan förstå sig självt som konstituerande för sin egen värld – likt vad som sker i 

bosättningen och arbetet. Insikten om att jag är skapat av nåt annat, bortom mig, innebär att den 

Andre visar att den egentligen har varit där hela tiden. Den Andres – och därigenom även Begärets 

– ankomst på scenen var inte en uppkomst från ingenstans utan ett uppmärksammande på vad som 

alltid har befunnit sig. Levinas beskriver detta i termer av att det som visar sig som något efteråt 

egentligen är ett före eller ”anteriotetens posterioritet”. 89 

Samtidigt är denna upptäckt inte möjlig utan ett separerat jag. Här kan vi återkoppla till 

Levinas förståelse av Descartes. Levinas skriver: ”Tvetydigheten hos Descartes första bevis – 

avslöjandet av jaget och Gud i en följande ordning utan att sammanblanda dem, som avslöjar dem 

som två distinkta steg i beviset vilka ömsesidigt konstituerar varandra – karaktäriserar själva 

meningen hos separationen.”90 I Descartes bevisföring presenteras jaget, cogito, först för att i ett 

senare led hitta sin skapare, Gud. Båda begrepp konstituerar varandra. Därigenom förstår Levinas 

                                                
86 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 50. 
87 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 63. 
88 Se diskussionen om Begär och behov under rubriken ”Separation och njutning” i avsnittet ”Jagets separation, 
bosättning och välkomnande” s. 23–24. 
89 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 54. 
90 Min översättning. ”L’ambiguité de l’évidence première de Descartes révélant, tour à tour, le moi et Dieu sans les 
confondre, les révélant comme deux moments dinstincts de l’évidence se fondant réciproquement, caractérise le sens 
même de la séparation.” Levinas, Emmanuel. 1961 s. 19. Engelsk översättning: Levinas, Emmanuel. 1991 s. 48. 
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den Andres ankomst snarare som en ihågkomst än en uppkomst. Likt hur ett bortglömt minne 

plötsligt visar upp sig och visar jaget att dess egna värld var ignorans inför vad som hela tiden var 

där.91 

Ansiktet, språk och skam 
Mötet med den Andre tar sin utgångspunkt från uppenbarelsen av ansiktet. Enligt Levinas kan den 

andres ansikte inte ges till mig som ett objekt. Det är inte föreställningens intentionalitet som 

innesluter det givna inom ramarna för det samma. I så fall hade vi inte kunnat etablera en 

transcendent relation bortom totaliteten. Ansiktets uppenbarelse är inte heller en uppenbarelse som 

ges inom ramen för synen. Det visar sig inte i egenskap av att vara något sett. Därmed är det inte 

fullt greppbart – varken i fysisk eller intellektuell bemärkelse. Istället uppenbarar ansiktet sig självt 

genom sitt uttryck. Ansiktets uppenbarelse är den första språkliga händelsen genom vilken jag 

tilltalas och därigenom inleder den språkliga relationen mellan jaget och den Andre.92 

Genom att göra ansiktet inte till jagets sinnliga och erfarna objekt utan till den Andres uttryck 

undviker Levinas en transcendent relation som utgår från jaget. Transcendensen återfinns inte i 

synen eller i jagets greppande utan i en händelse som kommer från någon annanstans – som 

kommer utifrån.93 Därför kan varken elementets sinnliga tillvaro eller världen som består av arbete 

innefatta den Andre. Den finns till bortom dessa olika former av tillvaro som alla uttrycker det 

sammas sfär. Samtidigt kräver den Andres uppenbarelse något av oss. Vi måste välkomna den 

Andre och vara öppen för den. Om den transcendenta relationen enbart bestod i den Andres 

uppenbarelse hade Begäret varit ett överflödigt begrepp. Istället utlöser Begäret sin en-ergi i 

uppenbarelsen av ansiktet.94 

Detta innebär emellertid inte att ansiktets uppenbarelse föregår Begäret. Snarare korrelerar 

dessa processer med varandra och rörelserna i den transcendenta relationen tycks inte vara givna i 

en logisk ordning. Det är just genom Begäret som ansiktets uppenbarelse inte kan reduceras till 

synen av ett ting eller objekt. Uppenbarelsen av ett ting är enligt Levinas ett svar på frågan quid? 

eller vad?95 Svaret som utgör tingets uppenbarelse kan vara ”en röd stol!” eller ”ett filosofiskt 

                                                
91 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 54. 
92 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 194–195. 
93 Med en vardaglig förståelse skulle vi kunna uppfatta synen som mottagande av något utifrån. Enligt Levinas 
filosofiska position ger synen emellertid enbart tillgång till en immanent verklighet av ting. Det krävs en annan person 
för att jaget ska kunna erfara något radikalt utanför. 
94 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 196. För begreppet en-ergi se fotnot 75. Begäret uppstår i aktiviteten som är ansiktets 
uppenbarelse. 
95 Levinas använder sig av den latinska frågepartikeln quid som kan användas både i meningen vad och på vilket sätt.  
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verk!” osv. Frågan som ansiktet är ett svar på är samma fråga som också ställs till ansiktet – frågan 

vem? eller vem där? Denna fråga skiljer sig från en fråga som ”Vem är Sokrates?” vilken vi skulle 

besvara med konstaterandet ”Sokrates är en filosof” som i grunden är ett svar på ett vad? Istället är 

frågan vem? Begärets riktning mot den Andre. Den måste ställa sin fråga till någon som också är 

dess svar: den Andre.96 Därigenom kan ansiktet vara något annat än en sinnlig erfarenhet och 

uttrycka sig som en språklig händelse. Därmed är det båda dessa steg – ansiktets uttryck och 

Begäret – som gör den språkliga relationen med den Andre möjlig.  

Begäret har därmed lett oss till en transcendent relation med den Andre som kännetecknas 

av språk. I språket kan en relation med en radikal utsida upprätthållas utan att den innesluts i en 

totalitet. Ett möte blir möjligt men det absoluta avståndet som är omöjligt att segla över behålls. 

Till skillnad från föreställning, sinnlighet och arbete som ledde oss till det samma där tingen är 

reduceras till att tillhöra min värld – egoism – kan den Andre genom språket uttrycka sig. Den 

Andre kommer till mig helt utifrån och kan därigenom manifestera sig enligt-sig-själv. Levinas 

beskriver detta som en uppenbarelse där det som uttrycks och den som uttrycker sammanfaller.97 

Just beskrivningen av språket som en uppenbarelse av den Andre kan leda våra tankar till det 

profetiska. Uppenbarelsen av den gudomliga verkligheten – av oändligheten – är inte baserad i 

vetenskapliga observationer från ett rationellt subjekt utan kräver en profet – en Moses eller en 

Muhammad – som talar till oss utifrån. Profetens tal bryter sig in i vår verklighet och 

uppmärksammar en oändlighet bortom vår egen värld. 

Istället för att den Andre innesluts inom ramen för Den Andres tal kommer till mig som ett 

ifrågasättande av Jaget. Min värld, min egendom och min egoism sätts på spel. Detta sättande på 

spel är möjligt eftersom den Andre kommer från ovan. Den är inte ett intimt du utan ett Ni. Den 

kommer till mig som en mästare och en lärare.98 Den Andres tal är ett lärande. Den ifrågasätter den 

givna värld som jag själv har byggt upp och helt plötsligt måste jag få min kunskap från någon 

annanstans än min egoistiska verklighet. Den Andre kan presentera världen för mig från sin 

position. Jag kan hitta kunskap hos någon annan än mitt eget självständiga jag – vilket möjliggör 

objektivitet och sanning. Språket är enligt Levinas ”erfarenheten av något absolut främmande, en 

                                                
96 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 177–178. 
97 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 64–66. 
98 Med tanke på liknelsen med profeten kan det också observeras att Moses i judisk tradtion ofta kallas Moshe Rabbeinu 
 .”Moses, vår lärare” ,(מֶֹׁשה ַרֵּבינּו)
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ren ’kunskap’ eller ’erfarenhet,’ ett trauma av häpnad.”99 Genom att den Andre erbjuder mig vad 

jag inte har kan den uppenbara sig som en mästare. Detta är varför Levinas kallar transcendensen 

för en transascendens. Jaget riktar sig uppåt mot någon som äger auktoritet över mig. Härigenom 

blir den etiska relationen möjlig.100 

Ifrågasättandet av min egoistiska värld bryter igenom totaliteten och gör jaget moraliskt 

ansvarigt. I min egoism har jag haft friheten att forma, föreställa mig och härska världen omkring 

mig utan hänsyn till någon annan. Det är i grunden en existens som kännetecknas av mitt eget våld 

över världen. Uppenbarelsen av den Andre ställer denna frihet på spel. Den Andre, oändligheten, 

avslöjar mitt eget våld och min omoral för mig själv. I mötet med oändligheten känner jag skam. I 

skammen är Begäret aktivt – då skammen leder mig till att mäta mig själv mot oändligheten – 

vilket är att begära den Andre.101 

Våldet som uppenbarar sig i min totalitet kan å ena sidan endast riktas mot den Andre. Mord 

förutsätter en Andre som står helt för sig själv och som jag kan önska att utplåna. Samtidigt är 

våldet är omöjligt att rikta mot oändligheten som uppenbarar sig i den Andres ansikte. Oändlighet 

kan inte utplånas. Därför uppenbarar sig i den Andres ansikte en etisk omöjlighet. Oändligheten 

uttrycker ett bud: ”Du skall inte döda.”102 Den Andre kan därför inte härskas över eller mördas men 

det är just denna insikt som gör att jaget uppfattar sin frihet som en härskare eller mördare. Det 

första lärandet som den Andre som mästare undervisar mig i är mitt egna moraliska medvetande.103 

Den Andres tal bryter sig igenom och gör mig ansvarig inför någon annan. Den Andre talar till mig 

och kräver därmed mitt svar. Den första sanningen är moralen. Därför föregår etiken all annan 

filosofi. Sanning kräver oändlighet och oändlighet kräver moral. 

Vi kan därmed förstå Begär och språk som etiska kategorier och olika begrepp för att förstå 

den transcendenta relationen. Begäret tycks enligt Levinas vara en princip som – trots att den finner 

sitt ursprung i den Andre – tillhör insidan eller interioritet. Den uttrycks i hemmets öppenhet och 

välkomnande, i oändlighetens idé eller i jagets skam. Språket kommer istället utifrån som ett 

radikalt ifrågasättande av min egoism. Begär och språk uttrycker samma transcendenta relationen 

                                                
99 Min översättning. ”Le Discours est ainsi expérience de quelque chose d’absolument étranger, ‘connaissance’ ou 
‘expérience’ pure, traumatisme de l’étonnement.” Levinas, Emmanuel. 1961 s. 46. Engelsk översättning: Levinas, 
Emmanuel. 1991 s. 73. 
100 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 69–70, 171. 
101 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 81–83. 
102 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 198–199. Detta är en uppenbar referens till ett av de tio budorden i Den hebreiska 
bibeln 2 Mos 20:13, 5 Mos 5:17. 
103 Levinas, Emmanuel. 1991 s. 83. 
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från olika perspektiv – från insidan respektive utsidan. De är sammanbundna och behöver varandra 

för att en relation med något absolut annorlunda över huvud taget ska vara möjligt. 

Sammanfattning 
I min undersökning har jag försökt utreda Begärets roll i att åstadkomma en transcendent relation 

med den Andre och vi har sett att Begäret har en tongivande ställning genom Totalitet och 

oändlighet trots att det sällan tematiseras i boken. Istället har vi kunnat förstå Begäret i relation till 

ett flertal olika processer som alla uttrycker olika perspektiv och aspekter av relationen till den 

Andre. 

Levinas ställer Begäret i kontrast till behoven som kännetecknar den egoistiska verklighet 

som är njutning och tillfredsställelse. Behoven kännetecknas av brist. De uppkommer av 

människans tomrum som finns i henne. När tomrummet väl har fyllts försvinner behoven och 

relationen till det andra i hennes omvärld upphör. Begäret finner istället sitt ursprung hos den Andre 

och växer ju mer det exponeras av den. Medan behoven rör sig mot tillfredställelse och därmed 

upplösningen av sig själva och relationen till en yttervärld – en ständig rörelse mot det samma – är 

Begäret omättbart och i en rörelse som uteslutande leder mot den Andre. Samtidigt krävs 

separationen av ett jag för att relationen till en ytterlighet ska vara möjlig – även om behoven vilar 

på den framtid som produceras av Begäret. 

Separationen leder oss till bosättningen av en plats vilken möjliggör både jaget herravälde 

över elementet men också dess ifrågasättande. Utifrån hemmet blir det möjligt att välkomna den 

Andre in i sin sfär. Hemmet kännetecknas av att det kan vara öppet mot något utifrån. Vi har förstått 

detta som en konkretisering av Begäret. Öppenheten påvisar en annan aspekt av Begäret som är 

gästvänlighet och inbjudan av den Andre. Det är emellertid ingen gästvänlighet som innebär ett 

inneslutande utan gästvänligheten bygger på att den Andre upprätthåller sin annanhet. Med 

bosättningen tar Begäret sin utgångspunkt från en plats men det bryter samtidigt igenom 

bosättningens egoism och riktar det utåt mot oändligheten. 

Relationen till det oändliga blir möjlig genom oändlighetens idé som kännetecknas av ett 

ideatum som överskrider sin idé. Omöjligheten att helt innesluta oändligheten som ett tankeobjekt 

påvisar också oändlighetens närvaro. Därigenom kan oändligheten närvara i ändligheten, vilket 

konkretiseras i Begäret som produceras av oändlighetens idé. Eftersom Begäret är omättbart och 

växer snarare än släcks av det den begär uttrycker det en oändlig riktning mot den Andre. Genom 

Begäret tar oändligheten plats i det ändliga jaget och riktar därmed jaget bort från sig själv och sin 
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egoism och mot den Andre. Detta leder till en insikt om att jaget är skapat ex nihilo vilket är insikten 

om att den Andre hela tiden fanns där. Därigenom påvisas att Begäret hela tiden har varit operativt 

i det fördolda.  

I uppenbarelsen av den Andres ansikte utlöser Begäret sin en-ergi och jaget förs in i språkets 

sfär. Genom språket kan den Andre uttrycka sig enligt-sig-själv. Ansiktet är både svaret och den 

som svarar på frågan vem? som ställs av Begäret. Den Andre kommer till jaget som en mästare och 

lärare som sätter det på spel och ifrågasätter dess egoism. Begäret riktar sig därför uppåt i en 

transascendens. Egoismens ifrågasättande placerar jaget i en etisk relation och jaget blir 

uppmärksamt på sitt våld och herravälde vilket leder det till skam. I skammen mäter jag mig själv 

med oändligheten vilket är att Begäret till den Andre. Begär och språk uttrycks som principer från 

olika håll – från en insida respektive från en utsida – vilka gör en transcendent relation med något 

absolut annat möjligt och därigenom även en etik. 

Begäret består av flera olika aspekter men i grunden kännetecknas det av ett oändligt 

osläckbart Begär till den Andre. I sin oändliga karaktär kan jaget öppna upp sig och välkomna 

oändligheten trots att det självt är ändligt. Det uttrycker det Levinas skriver i förordet till Totalitet 

och oändlighet: ”Denna bok kommer att presentera subjektivitet som ett välkomnande av den 

Andre, som gästvänlighet.”104 Begäret tar plats i en filosofi som vill rikta människan bort från 

egoism och jagets totalitet och istället mot den Andre vilket gör jaget ansvarigt inför sig själv och 

sina handlingar. Begäret för oss därmed in i etikens värld och bort från våldet. 

  

                                                
104 Min översättning. ”Ce livre présentera la subjectivité comme accueillant Autrui, comme hospitalité.” Levinas, 
Emmanuel. 1961 s. XV. Engelsk översättning: Levinas, Emmanuel. 1991 s. 27. 
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Derridas kritik 
Jacques Derrida har kritiserat delar av Levinas projekt i Totalitet och oändlighet i sin essä Våld och 

metafysik.105 Derrida (1930–2004) var en fransk filosof och litteraturvetare som i sin filosofiska 

produktion kritiserade den västerländska filosofins logocentrism.106 Genom att påvisa vad som 

brister inuti logos tar han språng från den västerländska filosofins premisser för att tvinga den att 

erkänna sina egna begränsningar, vilket Derrida kallar dekonstruktion. På så vis sysselsätter sig 

Derrida med att vända filosofin mot sig själv och har därför ansetts tillhöra en av 

förgrundsgestalterna både i vad som kallas poststrukturalism och postmodernism.107 

I Våld och metafysik menar Derrida att den Andre inte kan förstås i termer av en positiv 

oändlighet som hos Levinas. Om den Andre är bortom mig – presenterar sig som en radikal utsida 

– men inte framträder som en negation till mig då är det ett bortom som kännetecknar det otänkbara 

och det som är helt omöjligt att yttra sig om. Det är ett intet. För Derrida är den Andre enbart möjlig 

genom språket vilket tillhör min sfär. Derrida kritiserar Levinas för att placera den Andre helt 

bortom rum – det samma – och menar tvärtom att det är nödvändigt att den Andre tar del i det 

samma för att dess annanhet ska upprätthållas. Den Andres annanhet är nämligen alltid i relation 

till mig. Den är annan än mig. 108 

Martin Hägglund beskriver Derridas begrepp om annanhet som förbundet med ändlighet. 

Annanheten uppstår i skillnad och måste på detta sätt uppenbara sig i skillnaden mellan ändligheter. 

Detta uttrycks i Derridas begrepp différance vilket han beskriver som en oändlig ändlighet. Om 

den Andre ses som en positiv oändlighet som därigenom kan stå på sina egna ben – beskrivet i 

Levinas begrepp kath auto, enligt-sig-själv – finns det ingen möjlighet att avgränsa den i relation 

till något annat och därmed kan det inte ta formen av en Andre med vilken en relation är möjlig.109 

Ansiktet som en utsida kan därför inte förstås enbart som ett uttryck för en radikal annanhet som 

är någon annanstans utan snarare en kropp som finns i rummet – som en rumslig utsida.110 

                                                
105 Titeln är min översättning. Originaltitel Violence et métaphysique: Essai sur la pensée d’Emmanuel Levinas. 
106 Från grekiskans logos (λόγος), vilket kan syfta på ”sanning”, ”förnuft”, ”lag” etc. 
107 Margaroni, Maria. 2001 s. 92–93.  
108 Derrida, Jacques. 1978 s. 112–115. 
109 Hägglund, Martin. ”The Necessity of Discrimination: Disjoining Derrida and Levinas.” Diacritics. Vol. 34, nr. 1, 
2004: 40–71. Min läsning av Derrida är starkt påverkad av Martin Hägglund vars läsning inte är okontroversiell. Den 
kännetecknas emellertid av en tydlig kontrastering mellan Levinas och Derrida och ställer kritiken mot Levinas på sin 
spets.  
110 Derrida, Jacques. 1978 s. 115. 
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Det innebär att våldet som Levinas försöker undfly i relationen till den Andre enligt Derrida 

alltid finns där. Om våld är inneslutandet av den Andre i det samma samtidigt som en relation med 

den Andre är ogripbar om den inte tar plats – som en ytterlighet – i det samma innebär det att våld 

är en nödvändighet i relationen till den Andre. Enligt Derrida kan inte språk och våld skiljas åt – 

vilket Levinas tydligt låter göra i sitt filosofiska projekt. Fred skulle vara en tystnad. Freden som 

Levinas strävar mot blir således inte något som upprätthåller skillnad och annanhet – då skillnad 

och annanhet bara är möjlig inom ramen för det samma – utan tvärtom en harmonisk totalitet. Den 

grundläggande etiska frågan handlar därmed inte om att ta sig bortom våldet utan möjligheten att 

välja smärre våld framför större våld.111 

Vidare kritiserar Derrida Levinas för hans motstånd mot Husserls intersubjektivitet. Levinas 

vägrar enligt Derrida erkänna att i den asymmetriska relationen mellan jaget och den Andre finns 

även vad Derrida kallar för en ”märklig symmetri”. Den Andre är för sig själv inte annan utan ett 

jag – vad Husserl kallar alter ego – och jaget är för den Andre inte ett jag utan en Andre. Utan detta 

menar Derrida att vi inte kan begära den Andre. Den Andre och dess krav kan därför inte heller 

inneha det herravälde som Levinas tillskriver den – eftersom den Andre också är ett jag som står 

under herravälde under mig som Andre.112 

Enligt Hägglund leder detta till en etik hos Derrida som alltid står på spel. I rummet, språket, 

det samma finns både hot och möjligheter. Det finns både affirmationer och avvisningar av den 

Andre. I rättvisan kan inte våldet utrotas utan rättvisa kräver även avsaknaden av absolut rättvisa. 

Istället för en definitiv frigörelse från våld och förtryck menar Derrida att etiken är en förhandling. 

Som varelser måste vi ständigt ta beslut som mer eller mindre kan vara rättvisa eller orättvisa. 

Hägglund argumenterar för att Derrida ser detta som inte bara en nödvändighet utan också 

önskvärt. Om Levinas absoluta fred, som förstådd av Derrida, skulle råda skulle det inte finnas 

utrymme för förändring och därigenom inte utrymme för demokrati och demokratiska relationer 

mellan människor. Den absoluta freden blir på så sätt ett herravälde där etiska relationer mellan 

människor inte är möjliga. Detta innebär samtidigt att bakom alla våra beslut och relationer lurar 

våldet i bakgrunden. Vi kan inte frigöra oss från våldet.113 

  

                                                
111 Derrida, Jacques. 1978 s. 116–117. 
112 Derrida, Jacques. 1978 s. 127–130. 
113 Hägglund, Martin. 2004. 
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Diskussion 
I denna diskussion behandlar jag först Derridas kritik mot Levinas i avsnittet ”Begäret och 

Derrida”. I det kritiserar jag Derridas beskrivning av den Andre i Levinas filosofiska projekt som 

stående utanför en rumslig relation med jaget. Tvärtom menar jag tillsammans med Bergo att 

Begäret kännetecknar en egen rumslig-tidslig relation där oändligheten kan ta plats i ändligheten 

och därigenom möjliggör en rumslig relation mellan jaget och den Andre. Vidare kritiserar jag 

Derridas förståelse av symmetri mellan jaget och den Andre som alter ego och menar att jaget 

omöjligt kan erfara den Andre som ett jag i ett direkt möte. Slutligen svarar jag på Derridas kritik 

att Levinas begrepp om fred är en totalitet genom att påvisa att Begäret saknar mål och 

kännetecknas av en outforskad framtid. 

I det nästa avsnittet ”Begäret ovanför glädje” svarar jag på Ferreiras och Hortons försök att 

införliva ett begrepp om glädje i det metafysiska begäret. Jag kritiserar delvis idén om att etiken 

måste äga rum eller resultera i en glädje och delvis ifrågasätter jag varför ett begrepp om glädje 

skulle vara nödvändigt för att förstå Begäret som en motiverande kraft. Uppsatsens diskussion 

avslutas till slut med ett kort avsnitt kallat ”Avslutning” där jag presenterar en förståelse av Begäret 

som en ingång till relationen med den Andre som blir möjlig genom oändligheten som tar plats 

inom det ändliga subjektet. Denna relation har en oändlig potential till en ny värld utan våld och 

som kännetecknas av oändlig dialog. 

Levinas begärsbegrepp och Derrida 
Derrida kritiserar Levinas för att det inte går att upprätta en relation med hans begrepp om den 

Andre som en positiv oändlighet som står enligt-sig-själv. Enligt Derrida är den Andre som är 

bortom det samma också bortom en rumslig relation med jaget – och utanför den går det inte att 

säga något om den Andre. Den reduceras i bästa fall till Kants tinget-i-sig. Om vi tar Derrida på 

orden skulle det innebära att problemet som jag ställde i början av undersökningen är olöst. Levinas 

försök att undfly egoismen skulle utifrån Derridas förståelse vara omöjlig. Om den Andre står 

enligt-sig-själv bortom rummet i det samma står den i mörker och Levinas filosofiska projekt i 

Totalitet och oändlighet är dödfött. 

I min undersökning har också observerats att den Andre står bortom rummet i det samma 

eller som Levinas skriver: ”[Den Andre] är inte helt i min plats”. Samtidigt om vi utgår Bergos 

artikel skulle detta inte nödvändigtvis innebära att relationen med den Andre är icke-rumslig. Enligt 
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Bergo är det metafysiska begäret till den Andre en egen rumstidslighet. Det oändliga avståndet som 

rör sig mot den Andre är visserligen omöjligt att överskrida men det är ändå ett avstånd – en 

rumslighet. I relationen till den Andre är rummet inte något ointressant för Levinas eller något han 

överger. Tvärtom spenderar han lång tid i Totalitet och oändlighet med att etablera bosättningen 

och välkomnandet som en nödvändig del i den transcendenta relationen. Även om den Andre är 

bortom mig och min plats utgår relationen fortfarande från min plats. Rummet i det samma är en 

språngbräda till mötet med den Andre. 

Vi kan även se att Derridas problem inte heller är okänt för Levinas. Tvärtom är detta problem 

och dess lösning en tematik som är genomgående för utredning i Totalitet och oändlighet. Jag 

hävdar att denna lösning finns i Levinas begrepp om Begäret och att det inte är en slump att boken 

inleds med en presentation av Begärets omättnad. Genom Begäret riktar sig jaget mot en Andre 

utan att förmå att låta den inneslutas i det samma. Detta för att Begäret inte konsumerar objekt för 

sin egen tillfredsställelse likt behoven utan är istället omättbart och vars hunger fördjupas av vad 

den begär. Begäret är således oändligt utan slut. 

Dess oändlighet är också ett uttryck för att det är en konkretisering av oändlighetens idé. Det 

kan verka som att Levinas försöker att etablera två olika begrepp för att förklara hur relationen med 

den Andre är möjlig. Å ena sidan det cartesianska oändlighetens idé och å andra sidan det 

metafysiska begäret. Vid första anblick ser detta ut som två olika svar på samma fråga och att 

Levinas är onödigt överflödig i lösningen på sitt filosofiska problem. Istället för att förstå dessa 

begrepp som två olika svar kan vi betrakta dem som otillräckliga i sig själva. 

Oändlighetens idé visar hur en oändlighet kan uttrycka sig inom det ändliga jaget just genom 

att dess ideatum omöjligt kan inneslutas i sin egen idé. Det framträder genom dess omöjlighet att 

fångas i sin fullhet. Samtidigt är detta begrepp hos Descartes en teoretisk operation. Oändligheten 

– vilket är Gud i Descartes fall – upptäcks i det självständiga jaget som enbart kännetecknas av att 

vara en tänkande och teoretisk aktivitet. Men relationen till oändligheten – den Andre – är för 

Levinas inte först och främst ett teoretiskt spörsmål utan en etisk fråga. Genom att konkretisera 

oändlighetens idé i det omättbara Begäret påvisar Levinas att relationen till oändligheten inte är en 

cartesiansk teoretism utan sker via det oändliga pathos till den Andre som är Begäret. 

I egenskap av att vara ett oändligt pathos tillhörande jaget kan oändligheten ta plats i subjektet 

utan att den Andre reduceras till att vara ett inneslutet objekt. Vi kan förstå detta som att Begäret 

skapar ett utrymme som är ”lite grann” av oändlighet utan att helt ta del av den. Den Andre är 
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därmed närvarande men upprätthåller även sitt oändliga avstånd. Dalton beskriver detta i termer av 

att Begäret är en vaccination av oändlighet som låter den Andre ta plats men också skyddar jaget 

från oändlighetens ogreppbarhet som Derrida varnar oss för. Derrida skulle förmodligen 

fortfarande ha invändningar mot detta resonemang men att påstå att den Andre i Levinas filosofi 

inte skulle ta plats i en rumslig relation eller i det samma är en förenkling. Levinas skriver att den 

Andre inte helt är i min plats. Den står på egna ben enligt-sig-själv men kan fortfarande upprätta 

en rumslig relation till den Andre genom Begäret. 

En ytterligare kritik hos Derrida är att Levinas saknar en förståelse av den Andre som ett 

alter ego. Den Andre erkänns inte som ett jag trots att det uppfattar sig så inför sig själv liksom 

som att jaget är den Andres Andre. Denna kritik kan ha ett visst fog. Om vi ska förstå den Andre 

som stående för sig själv borde vi också erkänna att det är ett eget subjekt och att den inför sig 

självt som ett jag. Om vi berövar den denna aspekt i vår förståelse av den Andre riskerar vi att helt 

reducera annanheten till att enbart vara en annan i relation till jaget – något som Levinas explicit 

kritiserar. 

Samtidigt är Levinas kritik mot Husserls alter ego först och främst gentemot den 

symmetriska relationen mellan kroppar som Husserl föreställer sig i intersubjektiviteten. Genom 

att se den Andres kropp som jämlik med jagets kan jaget erkänna den Andres subjektivitet. Den 

Andre framträder därmed enbart genom jagets erkännande av den. Mästerskapet hos den Andre 

som enligt Levinas är grundläggande för att jaget ska kunna bli moraliskt självmedvetet baserar sig 

på just att den Andre kan erbjuda jaget vad den omöjligt skulle kunna komma över på egen hand. 

Det kräver en asymmetri mellan jaget och den Andres radikala annanhet. Intersubjektiviteten 

baserar sig därmed på olikhet snarare än likhet. 

Jaget som den Andre är för sig självt är också helt annorlunda från jaget som erfar den Andre. 

Vi kan tala om den Andre som ett jag delvis för att vi förstår att den har en subjektivitet och att den 

betecknar sig själv som ett jag. Samtidigt är just denna aspekt av den Andre frånvarande för oss 

likt ett ting-i-sig. Jaget kommer alltid att erfara den Andres subjektivitet som något helt annorlunda 

än sin egen subjektivitet. Den ”märkliga symmetri” som Derrida finner mellan jaget och den Andre 

är som mest en symmetri vi kan föreställa oss i fantasin och som är långt ifrån vad som 

kännetecknar vår direkta erfarenhet av den Andre. Det är lustigt att Derrida å ena sidan kritiserar 

Levinas för att hans Andre är omöjlig att tala om när han senare påstår att det existerar en symmetri 

mellan jaget och den Andres jag – när den Andres jag väl just är det som är ogreppbart för oss! 
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Det innebär att i våra relationer med varandra står vi båda inför vår respektive mästare och 

lärare, d.v.s. den Andre. Vi står båda i krav till varandra och vi båda upptäcker vår oss själva som 

moraliska varelser i relationen. Emellertid är vår erfarenhet enbart från jagets perspektiv och vi kan 

därför inte ta rollen som den Andres Andre. Den erfarenheten är reserverad för den Andre själv 

och ingen annan. 

Den sista kritiken av Derrida som jag behandlar i denna uppsats är att Levinas strävar efter 

en fred som skulle sakna ett utrymme för våld vilket enligt Derrida skulle leda till en totalitet. 

Således är det omöjligt att fly undan våldet i Derridas filosofiska projekt. Det kommer alltid att 

finnas där – frågan är hur vi väljer det mindre våldet. Därmed blir den etiska relationen en 

förhandling mellan människor snarare än vad Derrida kallar för en harmoni. 

Denna kritik är möjlig att förstå även fast det går att ifrågasätta huruvida Derrida gör en 

rättvis läsning av Levinas. Att förstå Levinas fred som ett harmoniskt tillstånd utan tid och 

förändring är motsatsen till hur Levinas själv beskriver det. Freden uppnås genom Begäret vilket 

riktar jaget i en oegoistisk rörelse mot den Andre och bort från våldet. Vi kan därför kalla Begäret 

för ett pathos i rörelse mot fred. Freden kan därför inte förstås som ett slutgiltigt mål eller tillstånd 

då Begäret kännetecknas av att den inte kan nå ett mål vilket är ett av sätten som Begäret skiljer 

sig från behoven. Dessutom är Begäret till den Andre en oändlig process som saknar slut. Det som 

uppkommer är en oändlig potential. Detta är vad Bergo kallar för en outforskad framtid som 

avbryter den cirkulära rörelse som kännetecknar den tidsliga relationen hos behoven. Derrida och 

Levinas kanske skiljer sig i sin syn på varifrån våldet har sitt ursprung men för Levinas är det 

fullständigt möjligt att uppnå fred utan att tiden tar slut. Tvärtom ligger i dess pathos en helt okänd 

framtid med oändliga möjligheter. 

Begäret ovanför glädje 
Både Ferreira och Horton vill förstå Begäret i termer av glädje eller som något som skänker glädje. 

För Ferreira är det en motiverande glädje som för oss till att välkomna den Andre medan för Horton 

är glädjen eller fröjden ett resultat av Begäret. Trots att Levinas skriver att Begäret står ovanför 

glädje och tvärtom vilar på den snarare än producerar den. Samtidigt kan det hävdas att Begäret 

producerar glädje i meningen att behov och Begär, som jag har nämnt tidigare, konstituerar 

varandra i en motsägelsefull rörelse. Även om vi går med på detta innebär det inte att Begäret med 

nödvändighet är en glädje eller resulterar i en fröjd som enligt Horton. 
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För Ferreira behövs en motivation att välkomna den Andre och han finner denna motivation 

i den icke-självbelåtna glädjen. Istället för att glädjas genom att egoistiskt uppfylla sina behov – 

vad som saknas jaget – skapar Begäret enligt Ferreira en möjlighet att en känna en glädje inte 

genom att få vad som är jagets brist utan vad som överflödar jagets gränser. Både Ferreira och 

Horton tycks i oändligheten se att jaget får ut nånting mer – vad den absolut inte kan få på egen 

hand – och ser därigenom möjligheten till en glädje. 

Vad som enligt mig emellertid kännetecknar Levinas etiska projekt är just att jaget inte 

motiveras för sin egen skull utan är helt riktat mot den Andre. Även om Ferreira understryker att 

detta glädjebegreppet inte är riktat mot jaget själv blir det svårt att förstå varför det i sådana fall 

skulle behövas ett glädjebegrepp för att motivera jaget. Den enda punkt i Levinas etik som skulle 

kunna beskrivas som ett självreflexivt moment är skammen. Ferreira riskerar dessutom skapa ett 

märkligt problem för sig själv. Är det bara i glädje som vi kan vara etiska gentemot varandra? Kan 

vi inte i ilska, rädsla, sorg eller depression handla etiskt med ansvar för den Andre? Liknande kritik 

kan vi även rikta mot Horton. Enligt henne är fröjden inte en motivation utan ett resultat av att ta 

emot vad den inte kan få på egen hand genom Begäret. Det leder således till ett firande av att ta 

emot en gåva. Frågan som ställs är återigen om all etik leder till glädje. Om jag inte känner fröjd 

med den Andre har jag då inte varit i en etisk relation tillsammans med den? Även om vi erkänner 

en icke-självbelåten glädje eller en fröjd så utgör det inte skäl för att det skulle vara den enda 

känslan som kännetecknar etik. 

Vidare kan vi ifrågasätta huruvida det behövs att likt Ferreira förstå Begäret som en glädje 

för att förstå det som en motivation. Det faktum att Levinas kallar Begäret för ett metafysiskt begär 

[désir] påvisar att det riktar subjektet mot den Andre. Det ligger redan i begreppet att vara en 

motivation. Som ett pathos kan det stå på egna ben utan att förstås i termer av ett annat pathos. Vad 

som kännetecknar Begäret är inte en glädje utan konstituerandet av ett moraliskt ansvar inför en 

annan människa. Det upprotar jaget från dess egoism och påvisar att det inte är ensamt. I denna 

nyfunna samvaro kan vi uppleva mängder av olika känslor men det moraliska ansvaret vilar i 

Begäret till den Andre och inget annat. 
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Avslutning 
Det grundläggande begreppet för att förstå Begärets roll i att upprätta en relation med den Andre 

är oändlighet. Genom att vara omättbart kan det vara en oändlighet i en ändlighet men oändligheten 

kan omöjligt inneslutas utan är alltid mer än vad som får plats inom jagets gränser. Därmed skapas 

en ”ingång” för jaget för att gå i relation med den oändliga Andre som kan stå på egna ben. Genom 

denna ingång kan jaget öppna upp sig och välkomna. Det finns en öppenhet i jaget mot 

oändligheten trots att den Andre finns på avstånd. Således kan den Andre alltid komma utifrån på 

ett avstånd och vara enligt-sig-själv utan att förlora sin självständighet. 

Denna ingång kan förstås som en vaccination av oändlighet som i Daltons fall eller som en 

egen rumslig-tidslig relation som i Bergos fall. Ingången möjliggör ett uppbrott – som en reva i tid 

och rum – av den totalitet som kännetecknar jagets egoistiska tillvaro i det samma. Genom revan 

kan jaget erfara vad det annars inte hade kunnat erfara: Den Andre som står enligt-sig-själv. Den 

Andre kan följaktligen i sin uppenbarelse av sig själv tala till mig som något helt utifrån. Den 

placerar mig i dialog och samtal med den Andre. 

Detta tal kommer till mig och jag kan inte ignorera det. Helt plötsligt finns något annat än 

mig själv och jag kan inte längre bortse vad som står bortom mig. Härigenom konstituerar Begäret 

jagets moraliska ansvar gentemot den Andre i vilken den inser omöjligheten att bruka våld. Begäret 

är således ett oändligt pathos av fred riktat mot den Andre. Det är etikens pathos. Det möjliggör 

emellertid inte enbart den etiska relationen utan även en helt ny framtid. Oändligheten skänker oss 

framtid som är outforskad och obestämd – men som leder till fred. Därigenom gömmer sig ständigt 

i våra relationer med varandra en potential till annan värld än den där våld råder. En värld som inte 

är förutbestämd i innehåll eller saknar förändring men som kännetecknas av den oändliga dialogen 

med den Andre. 
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Uppsatsens didaktiska bidrag 
I denna uppsats undersöker jag premisserna för etiska relationer mellan människor utifrån 

Emmanuel Levinas begärsbegrepp. Uppsatsen är teoriproducerande i sin karaktär och syftar till att 

vara ett bidrag till etiken. Likaså vill den vara ett bidrag till didaktiken, främst till 

etikundervisningen. I religionskunskapens ämnesplan för gymnasieskolan är undervisning om 

etiska teorier en del av det centrala innehållet för såväl Religionskunskap 1 och Religionskunskap 

2.114 Med denna uppsats ämnar jag att utveckla och bredda vad som kan ingå i etikundervisningen 

och ge fler förslag till lärare som undervisar om etik om vad en etisk teori kan vara. 

Utöver teorier och modeller som utilitarism och dygdetik kan Levinas begrepp om det 

metafysiska begäret till den absolut andre vara ytterligare en möjlig förståelse av vår etiska 

verklighet. Att ta utgångspunkt i den direkta relationen till andra människor och ansvaret som 

medföljer innebär ett annat sätt att betrakta etiken än de traditionella etiska teorierna. På detta sätt 

avser jag att med denna uppsats utveckla etiken och bredda vad som kan ingå i etikundervisningen 

inom religionskunskapsämnet. 

                                                
114 Skolverket, 2011.  
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