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PRELUDIUM 

MINNET AV POLYFEMOS 
 
 
 
 
Under sin vidunderliga bildningsfärd stöter Odysseus och hans 
manskap på Kykloperna, ett ”trotsigt och laglöst släkte”.1 En av 
dessa enögda jättar vid namn Polyfemos bor alldeles för sig själv 
tillsammans med sina får. Han är ”icke strävande människor lik, utan 
mera en skogbeklädd bergstopp”, skriver Homeros.2 Odysseus och 
några av hans vänner tar sig in i Polyfemos grotta och förser sig med 
de dolda rikedomar de kommer över. Snart blir de instängda i 
grottan då den naturlika kyklopen avslöjar sina inbrottstjuvar. Girigt 
äter kyklopen sex av dem. Med list lyckas Odysseus berusa 
Polyfemos, och när jätten somnat borrar Odysseus och hans 
manskap en glödande påle in i Polyfemos enda öga. Eftersom 
Odysseus döljer sin identitet genom att kalla sig Ingen, så kommer 
inte de andra kykloperna till undsättning när Polyfemos ropar efter 
hjälp. ”Vad går det åt dig här, Polyfemos”, frågar de, men får till 
svar: ”Ingen med våldsmakt, Ingen med list vill mörda mig, 

                                                      
1 Homeros, Homeros' Odyssé, översättning Erland Lagerlöf (Lund: Liber 
Läromedel, 1980), s. 100. 
2  Homeros, Homeros' Odyssé, s. 102. 
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vänner.”3 Så vännerna går. Gömda under fåren som springer ut ur 
grottan, lyckas Odysseus och hans kompanjoner ta sig tillbaka till 
skeppet nästa morgon där resan fortsätter och fler märkliga möten 
väntar. 

Individens bildningsfärd är på inga sätt fri från faror, skriver den 
amerikanska filosofen Martha Nussbaum.4 I Homeros Odysséen 
hittar hon en kultiveringsberättelse som utmärks av Odysseus 
förmåga att noggrant navigera undan frestelsen att bli någon annan 
eller något annat än sig själv. Detta visas till exempel, skriver 
Nussbaum, genom att Odysseus väljer att lämna den sköna nymfen 
Kalypso trots hennes eviga skönhet och löften om att skänka honom 
odödlighet, bara för att han inte kan glömma Penelope som väntar på 
honom hemma i Itaka. Vad hans självblivande bildningsresa visar på 
är den mänskliga strävan efter kunskap, skriver Nussbaum vidare.5 
För även om vägarna för den enskildes bildningsgång är så särskilda 
och unika att de endast kan urskiljas i efterhand, menar hon att det 
kultiverade begäret visar på ett ständigt sökande efter det obekanta 
självet som ligger framför bildningsresenären. 

I berättelsen om Odysseus är det inte bara protagonisten som 
förvandlas under resans gång. Bildningsresenären lämnar spår efter 
sig på de mest orörda platser, såsom på kyklopernas ö. − ”Vem var 
Polyfemos?”, skulle Odysseus kunna fråga när han väl hemma ser 
tillbaka på sin strapatsiösa färd. Och om vi själva för ett ögonblick 
riktar vår uppmärksamhet bort från huvudpersonen i bildningsdramat 
kan vi fråga vilken betydelse bekämpandet av den enögda 
naturvarelsen har i det traditionella bildningstänkandets stora 
berättelse. Polyfemos namn kan översättas med ”den ordrike”, ”den 
                                                      
3 Homeros, Homeros' Odyssé, s. 107. 
4 Martha Nussbaum, Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature 
(Cary, NC: Oxford University Press, 1990), s. 366. 
5 Nussbaum, Love’s Knowledge, s. 366. 
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som kan många sånger” och ”den mångtalade”.6 Ändå är han mest 
omtalad som den enögde. I förordet till Erland Lagerlöfs 
översättning av Odysséen skriver Harry Martinson: 

Men vad symboliserar då Cyklopen, den enögde jätten med sina 
hemska grottor och sin fåravel. Naturligtvis den enögde fanatismen 
och den rått förenklade övermakten, som har funnits i alla tider och 
som finns i vår egen tid lika stark och lika enögd. Enfaldens 
maktspråk, dumhetens diktatur. Ja, vi har verkligen skäl att fråga 
oss: hur kommer det att gå. Vi är just nu liksom då i Cyklopens 
grotta.7 

Martinson hoppar över den del av berättelsen där Odysseus tränger 
in i Polyfemos hem. En fråga han inte ställer är hur Odysseus 
handlar när grottans öppning är stängd, när hans vänner blir uppätna 
en efter en och när Polyfemos inte kan övertygas med förnuftiga 
resonemang: Hur handlar bildningsresenären väl fångad i kyklopens 
grotta där han själv trängt sig in och plundrat? För att kunna fly 
undan sin självförvållade fångenskap lurar Odysseus Polyfemos, och 
orsakar honom blindhet. Är detta perceptionsmord ett brott eller en 
dygd?8 Och vilka spår lämnar Odysseus efter sig på sin 
bildningsväg? Med ordets makt har bildningsresenären tagit del av 
främmande världar och förändrat dem för alltid. Men Polyfemos 
anses fortfarande utgöra ett hot i Martinsons berättelse, som om vi 
nu som då vore fångna i den främmandes våld. En annan och helt 

                                                      
6 Magnus Florin, Om Polyfem förvandlad av Willy Kyrklund (Stockholm: 
Modernista, 2017). 
7 Harry Martinson, ”Företal” i Homeros, Homeros' Odyssé. Martinson skriver detta 
1957, och liksom Nussbaum beskriver han enögdheten som ett universellt problem.  
8 Vernant och Detienne hävdar det senare. Marcel Detienne och Jean-Pierre, 
Vernant, Cunning Intelligence in Greek Culture and Society, översättning, Janet 
Lloyd (Chicago: University of Chicago Press, 1991). 
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kontrasterande berättelse om denna passage i bildningshistorien är 
Willy Kyrklunds roman Polyfem förvandlad, som inleds med 
Polyfemos som sitter på ett klippblock, lämnad och lurad. Odysseus 
heroiska list och bildningsfärd framställs hos Kyrklund istället som 
en kolonialiserande våldsutövning, där jättens blick och 
mångspråkiga förmåga töms på mening och sammanhang varefter 
han slutligen förvandlas till sten.9  

Bildningskulturens arv bär med sig en strävan efter att göra gott, 
ett ethos vars etisk-politiska uppgift visar sig i den människoskapta 
världen och i tänkandets praktik. Vad myten om Polyfemos kan 
påminna oss om är frågan om vilka sinnen och vilket seende som har 
överlevt i bildningsresenärens farvatten. Kultiveringens politik, som 
utgör titeln på denna avhandling, avser en ansats att syna några av de 
grundläggande tankestrukturer som formar dagens kunskapskulturer. 
Frågorna som ligger till grund för avhandlingen ställs utifrån ett 
hopp om nuet som historiens potentialitet: Kan vi tänka bildning på 
andra sätt? Kan vi starta om från en ny början? 

  

                                                      
9 Jag refererar här till den första delen av Willy Kyrklunds ”Polyfem förvandlad” i 
Prosa (Stockholm: Bonnier Alba, 1995), s. 319ff. 
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EN NY BÖRJAN 
 
 
 
 

I begynnelsen var Ordet [logos], och Ordet var hos Gud, och Ordet 
var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit 
till, och utan det har intet blivit till, som är till (Joh. 1:1-1:3). 

Då Kronos på sin mors inrådan och genom hennes slughet kastrerar 
Uranos inträder en betydelsefull fas i världsalltets födelse. Han 
skiljer himlen och jorden åt. Han skapar ett fritt utrymme mellan 
himlen och jorden, så att allt som jorden frambringar, allt det som 
levande varelser alstrar får en plats där de kan andas och kan leva. 
Rymden frigörs men också tiden förändras. Så länge Uranos vilade 
på Gaia kom inga nya generationer, de låg dolda inne i den varelse 
som hade frambringat dem. I och med att Uranos drar sig tillbaka 
kan titanerna komma ut ur modersskötet och föda i sin tur. Med det 
inleds en följd av generationer.  

Jean-Pierre Vernant, De grekiska myterna10 

                                                      
10 Jean-Pierre Vernant, De grekiska myterna återberättade av Vernant: Universum, 
gudarna, människorna (Stockholm: Forum, 2000), s. 20. 
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Är bildningsbegreppet endast en angelägenhet i samtal om 
utbildning eller kan det vara en ingång till att diskutera 
grundläggande villkor för hur vi kan leva tillsammans? Rädslan för 
att befatta sig med stora berättelser och långa tidslinjer är befogad 
utifrån den tyngd med vilken dessa historier har reglerat vad och 
vem som kan framträda på historiens scen. Men att vända sig bort 
från övergripande historiska narrativ bär också med sig risken att 
glömma de berättelser i vilka vi själva befinner oss och varur vi 
formar oss själva och den jord på vilken vi lever.  

Denna avhandling skrivs utifrån en övertygelse om att det inte 
räcker med att benämna och förklara de strukturer vi formas av för 
att åstadkomma förändring. När vi försöker förstå bildning, hur 
människor skapar och skapas genom den värld de lever i, försöker vi 
också förstå oss själva, medvetna om att vi aldrig kan hitta några 
enstämmiga svar. Insikten om att vi själva är formade av de 
strukturer vi benämner, att vi har en erfarenhet av den värld vi ingår 
i innan vi kan uttala orden som beskriver denna värld, medför att 
varje motstånd också är en inre strid. Att stå ut med och ha tilltro till 
förändring, innebär också att stå ut med sig själv och ha tillförsikt 
om att man kan förändra sig själv och världen. Bildning som 
politiskt motstånd förstås i här som en ansats till självgranskning och 
som del av en strävan efter att förändra de övergripande 
institutionella strukturer som idag formar människor till varor på en 
konkurrensutsatt marknadsarena. Den hybris som kan läsas ut av 
denna förändringsambition kan svårligen mäta sig med den 
självklarhet som en ekonomistisk logik breder ut sig på livets alla 
områden. 

Från 1970-talet och fram till idag har Martha Nussbaum varit en 
av de tänkare som ur ett filosofiskt perspektiv mest konsekvent har 
befattat sig med frågor om den närmast oöverskådliga komplexitet 
varur människor formar sig själva och sin värld genom kunskap. 
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Hennes arbeten öppnar upp för en inblick i några av de filosofiska 
tanketraditioner som har präglat världen så som vi känner, erfar och 
benämner den, men vilka sällan får utrymme i de politiska rum där 
beslut om våra gemensamma liv tas.  

Med utgångspunkt i en nutida diskussion om bildningsbegreppets 
relevans som politiskt motstånd söker jag en fördjupad förståelse för 
grundläggande dimensioner av kultiveringstänkandets tidiga idé-
historia som de framträder i Nussbaums författarskap. Till skillnad 
från andra tolkningar av Nussbaums arbeten som betonar hennes 
liberala sympatier för ett upprätthållande av en konsensusorienterad 
ordning, vill jag lyfta fram den radikalitet som träder fram genom 
hennes filosofiska praktik och läsning av antik filosofi. Det 
tvådelade syftet med avhandlingen är dels att undersöka hur den 
antika filosofins potentialitet aktualiseras i Martha Nussbaums 
kultiveringstänkande som en kritik av nutida kunskapskulturer, dels 
att utforska vad hennes tänkande och filosofiska praktik kan tillföra 
en nutida svensk diskussion om bildning som motstånd. I centrum 
för avhandlingen står Nussbaums kultiveringstänkande som en 
iscensättning av det förflutna i en kritik av hennes egen samtid. Nuet 
utgör här den scen på vilken historien kan spelas upp och erfaras 
som ny. En förhoppning är att utforskandet av Nussbaums 
kultiveringstänkande och filosofiska praktik kan bidra till att vidga 
samtalet om utbildningens etisk-politiska dimensioner genom att 
belysa hur samtida kunskapsideal och deras praktiker ingår i en 
fortgående disciplinering av sinnen och känslor, en disciplinering 
som sätter ramarna för vår förmåga att leva tillsammans. 

Innan jag går in på avhandlingens upplägg och frågeställningar 
vill jag ge en inledande presentation av Nussbaum och av de 
huvudsakliga problemkomplex som berör undersökningen av hennes 
kultiveringstänkande. 
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Martha Nussbaum och kultiveringens problematik 

Hösten 2013 publicerades Martha Nussbaums bok Political 
Emotions: Why Love Matter for Justice. I inledningen lyfter hon 
fram ”ett problem i liberalismens historia” som handlar om en ovilja 
att artikulera och lägga fram särskilda förslag om en kultivering av 
känslorna.11 En fungerande demokrati förutsätter att människor kan 
göra val som utgår från det gemensamt bästa vilket, betonar hon, inte 
alltid sammanfaller med deras egna kortsiktiga intressen. En 
kultiveringsprocess som rör sig från vad hon i dagens samhälle ser 
som en utbredd narcissistisk egoism till en kärlek till det 
gemensamma är något hon ser som helt avgörande för människors 
förmåga att verka som aktiva och dugliga medborgare.12 Den 
kultivering hon förespråkar innebär att främja goda vanor, inte bara i 
förhållande till hur man ska handla utan också i förhållande till hur 
man reagerar känslomässigt; ”we can learn to feel appropriately, just 
as we can learn to act appropriately”, skriver hon.13 

Nussbaums tankar om en kultivering av politiska känslor griper 
in i en av vår tids stora frågor om hur vi kan och bör förhålla oss till 
varandra och till den värld vi delar. I ett internationellt utbildnings-
politiskt samtal om det ömsesidiga formandet mellan individ och 
samhälle är hon en av de mest uppmärksammade rösterna i försvaret 
av en bred humanistisk utbildning som en bildande, eller kulti-

                                                      
11 Martha Nussbaum, Political Emotions: Why Love Matters for Justice 
(Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2013), s. 4. 
12 Det grekiska begreppet areté översätts ofta på engelska till exellence. Som 
Charlotta Wiegelt framhåller i Sokrates och möjligheten av en politisk konst 
(Stockholm: Axl Books, 2015), s. 13f., är dygdbegreppet inte nödvändigvis 
förbundet med moralisk ofelbarhet utan snarare med ”duglighet eller förtjänstfullhet 
i handling.”  
13 Nussbaum, Political Emotions, s. 65. 
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verande, verksamhet som rör sig bortom mätbara kunskapsmål. Med 
sin omförhandling av den amerikanska collegetraditionen liberal 
education i Cultivating Humanity: A Classic Defence of Reform in 
Liberal Education (1997) presenterade hon ett klassicistiskt försvar 
för den högre utbildningen som en fostrande verksamhet. ”Vår högre 
utbildning formar medborgare, och det betyder att vi måste fråga oss 
vad en god medborgare bör veta och vara idag”, påpekar hon. Denna 
tanke om medborgarfostran har sina ideal i den antika tanke-
traditionen, skriver Nussbaum vidare, där utbildningen ”frigör sinnet 
från den träldom som ligger i vanor och sedvänjor, för att istället 
forma människor vilka med sensibilitet och vakenhet kan verka som 
medborgare i hela världen.”14  

Som klassicist och filosof är Nussbaum intresserad av 
relationerna mellan kunskap, etik och politik och hur antikens idéer 
om dessa förhållanden ligger till grund för nutida tänkande. Ett 
genomgående tema i hennes författarskap handlar om hur en förment 
kroppslös rationalitet i den västerländska kunskapstraditionen, från 
Platon och framåt, har reducerat människors förmåga att se och 
uppfatta komplexa sammanhang, och hur nutida politiska problem 
bör förstås mot bakgrund av denna reduktionerande epistemologi. En 
rädsla för att befatta sig med känslornas betydelse för människors 
uppfattning av världen och sig själva, har enligt Nussbaum resulterat 
i ett fatalt tillkortakommande för förmågan att föreställa sig, och än 
mer förmågan att skapa oss, en bättre framtid. Vad som utmärker vår 
egen samtid, skriver hon i Anger and Forgiveness (2016), är en 
uppgivenhet inom politiken där politiska visioner får stå tillbaka för 
                                                      
14 ”Den gamla utbildningen och tankeakademin” från Martha Nussbaum, Cultiva-
ting Humanity: A Classical Defence of Reform in Liberal Education (Cambridge 
MA: Harvard University Press, 1997), översatt av Thomas Karlsohn i Thomas 
Karlsohn (red.), Universitetets idé. Sexton nyckeltexter (Göteborg: Daidalos, 2016), 
s. 366f. 
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recentiment och antagonism. Från det hon kallar ”a blame game” 
insisterar hon på nödvändigheten av att kultivera sinnen och känslor 
för att människor ska kunna mötas i överläggande, demokratiska 
samtal om en gemensam framtid.15 

Genom att lyfta fram hur den tidiga filosofins frågor om kunskap, 
etik och estetik har utgjort ett grundläggande problemkomplex i 
filosofihistorien, pekar Nussbaum på frågan om kultiveringen av 
medborgare som en ofrånkomligen politisk och filosofisk ange-
lägenhet. Det moderna universitetets specialisering och eftergifter 
till de positiva vetenskapernas avgränsningar har emellertid medfört 
att pedagogik och psykologi knoppats av från filosofin. 

I denna disciplinära konstruktion och uppdelning mellan olika 
ämnen anser Nussbaum att frågan om kultivering i hög grad har gått 
förlorat, i filosofin såväl som inom pedagogik och utbildnings-
vetenskap. Snarare än att sörja förlusten av tidigare bildningsideal 
etablerar hon genom sitt författarskap en omförhandlad humanistisk 
grund för ett utbildningspolitiskt samtal. I detta samtal aktualiserar 
hon den klassiska frågan om hur vi bör leva våra liv där antika 
filosofer utgör hennes samtalsparter. 

Kärnan i det aristoteliska kultiveringstänkande som Nussbaum 
utgår från handlar om att människor måste få aktualisera sina 
potentialer och verka i enlighet med sina politiska dygder, vilket, 
jämte förnuftet, är den klokhet och omdömesförmåga Aristoteles 
framhåller som det specifikt mänskliga.16 Den vanebildning av inte 

                                                      
15 Martha Nussbaum, Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice, 
(New York: Oxford University Press, 2016), s. 118. 
16 Att utvecklas i enlighet med sina mänskliga egenskaper kallar Nussbaum för 
human flourishing. Att kultivera ändamålsenliga vanor för känslor och handling är 
också något hon hävdar vara grundläggande för att våra handlingar ska vara ”fullt 
mänskliga”. ”Preface to the Revised Edition” (2001), s. xxvii i Martha Nussbaum, 
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bara handlingar utan också av hur vi kan lära känna på ett rättrådigt 
sätt som Nussbaum lyfter fram, beskrivs av Aristoteles i Den 
nikomachiska etiken där han skriver att människor når sina 
dugligheter ”först genom att praktisera dem”.17   

Uppfattningen att erfarenheter har en avgörande roll för 
människors etiska och politiska förmåga står i kontrast till 
moralfilosofiska föreställningar om en rättvisa satt utifrån yttre 
överenskommelser och principer. Nussbaums kritik av en princip-
styrd politik riktar sig bland annat mot John Rawls politiska filosofi 
och nytolkning av det sociala kontraktet i boken En teori om rättvisa 
från 1971.18 Enligt Nussbaum har Rawls liberala rättviseteori – 
vilken hon i övrigt ställer sig uppskattande till – en grundläggande 
brist som kan spåras tillbaka till den kantianska tanketradition han 
utgår från. Det är i synnerhet denna traditions nedvärdering av 
känslorna som utgör det problem Nussbaum påtalar i liberalismens 
historia. Hon anser att problemet har fått vittgående konsekvenser. 
Drygt två hundra år efter upplysningens och framstegstankens 
ljusaste utsikter om människans förmåga att genom förnuftets vägar 
skapa en värld som tjänar det gemensamt goda, kan det tyckas som 
att vi istället skapat raka motsatsen. För Nussbaum kan vår nutida 
sociala, kulturella och politiska kris delvis förstås som resultat av att 
liberalismen har övergett sina humanistiska ideal till fördel för en 

                                                                                                                
The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001).  
17 Aristoteles, Den Nikomachiska etiken, översättning och kommentar av Mårten 
Ringbom (Göteborg: Daidalos, 1988), s. 49. Till skillnad från moralteorier som 
utgår från på förhand bestämda principer representerar den aristoteliska etiken å ena 
sidan en syn på det goda som kontextuellt betingat, å andra sidan anses människan 
ha en förutbestämd egenskap som politisk varelse. 
18 John Rawls, En teori om rättvisa, översättning, Annika Persson (Göteborg: 
Daidalos, 1999).  
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genomgripande ekonomistisk logik. Det är en omvärderande 
hållning till den samtida politiska liberalismen och dess 
historieskrivning som utmärker Nussbaums arbeten där hon återgår 
till det filosofiska tänkandets tidiga skede och till diskussioner om 
känslornas roll för människors sociala och politiska gemenskap. 
Genom att aktualisera denna diskussion på en nutida arena för 
Nussbaum fram den antika filosofins tankar om en kultivering av 
känslor och sinnen som en alternativ väg framåt.19 

Efter att ha fokuserat på klassicistiska, dygdetiska frågor under 
1970- och 80-talen, har Nussbaum under de senaste decennierna 
främst varit inriktat på politisk filosofi och känsloteori.20 Med sitt 

                                                      
19 I Political Emotions är det i första hand den moderna, liberala historieskrivningen 
Nussbaum förhåller sig till med utgångspunkt i Rousseau och Herder. Hon 
framhåller att kultiveringen av politiska känslor måste verka från såväl ett 
individuellt som ett institutionellt håll, där hennes bok fokuserar på hur man genom 
”political rethoric, songs, symbols, and the content and pedagogy of public 
education” kan påverka människors tankar och känslor. Med tanke på att ordet 
liberal ges så olika betydelser, såväl inom den svenska debatten som i förhållande 
till den amerikanska diskursen, kan det vara befogat med ett förtydligande av hur 
man kan förstå liberalism i relation till Nussbaums tänkande. Leila Brännström 
reder ut begreppet i inledningen ”Nödvändigheten att lämna sorgen bakom sig” i 
Wendy Brown, Att vinna framtiden åter. Texter om makt och frihet i 
senmoderniteten (red.), och översättning Leila Brännström, Henrik Gundenäs, Sara 
Edenheim (Stockholm: Atlas; 2008) s. 30f.: ”Den ekonomiska liberalismen, som 
distanserar sig från keynesianism och socialism, innebär maximal frihandel med 
minimala ingrepp på marknaden från de politiska institutionernas sida. Den politiska 
liberalismen å sin sida [som Nussbaum försvarar] framhåller individens frihet. […] I 
själva verket finns en konflikt mellan nyliberalismen och den politiska liberalismen, 
eftersom nyliberalismen inte erkänner den klassiska liberalismens distinktion mellan 
måttstockarna för individuella moraliska handlingar, samhälliga handlingar och 
ekonomiska handlingar.” 
20 Denna tidsindelning ska inte ses som absolut, utan anger snarare vad Nussbaum 
primärt fokuserar på. Såväl känslotematiken som politisk filosofi finns 
genomgående i hennes författarskap. 
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uppmärksammande och sin omförhandling av känslornas roll i 
liberalismens historieskrivning aktualiserar hon ett återkommande 
men föga aktualiserat tema i den pedagogiska och politiska 
idéhistorien. Föreställningar om kultivering av politiska känslor, i 
betydelsen de känslor som möjliggör en stabilisering och utveckling 
av det politiska livet, är inbäddade i begrepp som civilisation, 
demokrati och common sense, menar Nussbaum. Inte minst 
framkommer de politiska känslornas tematik i idéer om det antika 
Grekland som ett ursprung för tankar om harmoni, politisk 
deliberation, demokrati och estetiska uttrycksformer. Dessa idéer har 
legat till grund för några av de humanistiska kultiveringstraditioner 
som haft djupgående inverkan på västerländska utbildnings- och 
fostringsideal.21 De moderna tolkningarna av dessa ideal bygger ofta 
                                                      
21 Sven-Eric Liedman, Stenarna i själen. Form och materia från antiken till idag 
(Stockholm: Bonnier, 2006), s.501f. Olika kultiveringstraditioner har använt 
begrepp som formation, cultivation och Bildung för att beskriva hur människor 
förändras genom kunskap. I en kortare utveckling av bildningsbegreppet relaterar 
Liedman till vetenskapshistorikern Fritz K. Ringers bok Fields of Knowledge: 
French Academic Culture in Comparative Perspective (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992) där Ringer översätter det tyska bildningsbegreppet med 
engelskans cultivation och self-development. Se också Margrit Pernau [et al.], 
Civilizing Emotions: Concepts in Nineteenth Century Asia and Europe, 1870−1920 
(Oxford: Oxford University Press, 2015). Jonas Hansson, Humanismens kris. 
Bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848−1933 (Eslöv: Brutus Östling 
bokförlag Symposion, 1999), en distinktion mellan formation och Bildung. Hansson 
skriver också om hur den grekiska antikens förståelse av paideia som kultiveringen 
av människors sociala och politiska förmågor fick ett komplement med latinets 
philanthropia, människokärlek. Medan det senare begreppet konnoterar till det 
aristokratiska bildningsarvet och dess fostransideal, så är det förra, föreställningen 
om vilka det är som är kompetenta att ta politiska beslut, det som intresserar mig 
här. Se även Anders Burman, Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsidéer och 
bildningsideal under 2500 år (Lund: Studentlitteratur, 2014) och Anders Burman, 
Kultiverandet av det mänskliga. Essäer om liberal education, bildning och tänkande 
(Göteborg: Daidalos, 2018). 
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på föreställningar om utbildningens del i en moralisk frams-
tegstanke, där den enskildes organiska kultiveringsprocess även 
kommer samhället till godo.  

Nussbaums återkommande försvar för filosofihistoriens politiska, 
etiska och pedagogiska relevans knyter an till en diskussion om de 
humanvetenskapliga ämnenas värde i en samtida kunskapsekonomi. 
I den omfattande litteraturen om humanioras villkor uppmärk-
sammas Nussbaum ofta som en av vår tids främsta förespråkare för 
att främja breda, grundläggande kunskaper innan man specialiserar 
sig i enskilda ämnen. Det nutida försvaret av humaniora i vilket 
Nussbaums idéer lyfts fram kan i grova drag ses utifrån två 
positioner. Den första argumenterar för de humanistiska vetenskap-
ernas omistliga värde för en bredare förståelse av andra vetenskaper. 
Detta förhållningssätt är framträdande i ”Horizon 2020”, det 
ramprogram som anger mål för de europeiska kunskaps-
instiutionerna, och där humaniora skrivs in som en viktig hjälp-
vetenskap som bör stå i dialog med tekniska, medicinska och 
ekonomiska vetenskaper. Vetenskapens blick mot framtiden antas 
här behöva en nykter reflektion om hur olika framsteg ingår i en 
komplex verkningshistoria. Att humaniora skulle befinna sig i kris 
på grund av att mindre ämnen marginaliseras eller att omedelbart 
onyttiga forskningsansökningar sållas bort förklaras här ofta som en 
nödvändig ekonomisk prioritering. Mot denna förståelse av de 
humanistiska ämnenas behov av nyorientering står en andra position 
som gör gällande att de humanistiska vetenskaperna inte låter sig 
värderas inom en kortsiktig ekonomisk förväntanshorisont. Med det 
moderna universitetets bildningsideal som förebild betonar dessa 
bildningsförespråkare att de humanistiska ämnenas värde befinner 
sig på en annan värdeskala än den ekonomiska. Nussbaums försvar 
av humaniora har i första hand utgjort en referens för denna senare 
positionering, men även de som söker argument för humanioras mer 
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omedelbara nytta kan hitta detta i hennes argument för kritiskt 
tänkande som en grundläggande förmåga för forskare och studenter 
inom alla områden.  

I förhållande till dessa två positioner söker jag en tredje, där jag 
dels vill framhålla vikten av det fria kunskapssökandet och 
universiteten som en plats som i första hand fördjupar språk, 
tänkande och mellanmänskliga kunskapsprocesser. Men i den 
protektionistiska hållning som ofta visar sig i humanioras försvar ser 
jag också en vilja att hålla kvar strukturer som är mindre gynnsamma 
i mötet med de människor som idag vistas inom den högre 
utbildningen. 

 

Nussbaum, den svenska bildningstraditionen 

och marknadens logik 

Denna avhandlings undersökning av Nussbaums kultiverings-
tänkande utgör ett bidrag till vad som under de senaste decennierna 
har lyfts fram som bildningstänkandets relevans i nutida etisk-
politiska diskussioner och kritik av en ekonomisk styrning av 
universitetet och andra centrala offentliga institutioner.22 Framförallt 

                                                      
22 Jonna Bornemark, Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas 
världsherravälde (Stockholm: Volante, 2018); Henrik Bohlin, Medborgerlig 
bildning. Om varför man studerar på högskola (Lund: Studentlitteratur 2018); 
Stefan Collini, What are Universities for? (London: Penguin Books, 2012); Stefan 
Collini, Speaking of Universities (London: Verso, 2017); Tomas Forser och Thomas 
Karlsohn (red.), Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter (Göteborg: 
Daidalos, 2013). 
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vill jag lyfta frågan om bildning som motstånd och potential för 
politisk förändring.23 

Det som vi idag benämner utbildningsvetenskap har i mångt och 
mycket vuxit fram som en samhällsvetenskaplig disciplin, i hög grad 
avskild från filosofiska, historiska och politiska perspektiv.24 Under 
decennierna före och efter det senaste millennieskiftet har emellertid 
antikens idéer om kunskapens etiska betydelse för det politiska livet 
i lokala och globala perspektiv rönt ny uppmärksamhet. Här blir det 
också tydligt hur den svenska bildningsdiskursen relaterar till en 
större internationell utbildningsdiskussion. Med benämningar som 
democratic education, civic education, global education, character 
education, medborgerlig bildning och kosmopolitisk bildning har 
etik och politik blivit centrala teman i utbildningsfilosofiska och 
utbildningspolitiska samtal.25 Parallellt med detta finns ett 

                                                      
23 Redan här bör det betonas att bildningsdiskursen rör sig i fler olika skikt som 
griper in i varandra där till exempel diciplineringen av utbildningsvetenskapen 
betraktas som del av, och i förhållande till, större etisk-politiska ideal. 
24 Förvisso utgör det utbildningsfilosofiska området en inte obetydlig del av ett 
internationellt utbildningshistoriskt och utbildningsfilosofiskt samtal, men senare 
års satsningar på didaktik och resultatbaserat lärande är ojämförbart ledande vad 
gäller ekonomiska satsningar och inverkan på utbildningsvetenskapliga praktiker. 
Att utbildningsvetenskapen i Sverige som disciplin saknar tydliga kopplingar till 
historiska och filosofiska studier framkommer av deras profil på vetenskapsrådets 
hemsida:https://www.vr.se/sidfot/om-vetenskapsradet/det-har-ar-vetenskapsradet-
/forskningsomraden.html (6 april 2019). Här kan vi läsa följande definition av det 
utbildningsvetenskapliga forskningsområdet: ”Inom utbildningsvetenskap studeras 
lärande, didaktik och ämnesdidaktik, undervisning, sociala och kulturella aspekter 
på utbildning, utbildningspolitik, utbildningssystem och organisation samt 
profession, och speciellt med relevans för skolans och förskolans utveckling. 
Forskningen bedrivs inom flera olika vetenskapliga discipliner och bidrar till 
kunskapsutveckling och förstärker den vetenskapliga grunden för utbildning.” 
25 Under senare år har Aristoteles tankar om karaktärsfostran rönt ny 
uppmärksamhet. Vid universitetet i Birmingham etablerades 2012 The Jubilee 
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framväxande intresse för känslornas roll i det offentliga likaväl som i 
det privata livet. Här betonas hur känslor kan formas i syfte att skapa 
ett fredligt samförstånd mellan människor med olika livsåskådningar 
och att den enskilda individen kan utveckla ett balanserat sätt att 
förhålla sig till sina egna känslor.26 För den filosofiska forskning 
som betonar känslornas rationalitet, där känslor ses som en 
oskiljaktig del av människors omdömesförmåga, har Nussbaums 
arbeten legat i framkant. Hennes uppmärksammande av känslornas 
kognitiva roll i det politiska livet kan också ses i relation till ett 
förnyat fokus på etiska frågor inom såväl litteraturvetenskap som 
politisk och pedagogisk teori under det sena 1900-talet och det tidiga 
2000-talet.27 Här har intresset för antikens politiska idéer i allmänhet 

                                                                                                                
Centre for Character Education and Virtues, ett center vars uppgift är att främja 
idéer om karaktärsfostran. Om detta, se Kristján Kristjánsson, ”Ten Myths About 
Character, Virtue and Virtue Education – Plus Three Well-Founded Misgivings”, 
British Journal of Educational Studies 61:3, 2013. För en diskussion om det 
marknadsliberala språkets inverkan på diskussioner om utbildning och hur 
traditionella utbildningspolitiska begrepp ändras inom denna diskurs, se Judith 
Suissa, ”Reflections on the ’Counter’ in Educational Counterpublics”, Educational 
Theory, vol. 66, nr 6, 2016. 
26 Teorier om känslornas roll för det politiska, för privata relationer, i utbildningen 
och i det offentliga rummet har under 2000-talet utvecklats inom en rad 
vetenskapliga discipliner. I denna avhandling relaterar jag i första hand till de 
områden av känsloforskningen som Nussbaum behandlar.  
27 För ett exempel på hur Nussbaum mobiliseras inom utbildningsfilosofi, se J.M. 
Fritzman, ”Overcoming Capitalism: Lyotard’s Pessimism and Rorty’s Prophesy”, i 
Pradeep A. Dhillon och Paul Standish (red.), Lyotard: Just Education (London: 
Routledge, 2000), s.95. Här får Nussbaums tankar om nödvändigheten av att 
kultivera en narrativ fantasi stå som exempel på studenters möjligheter att kritiskt 
granska sina egna fördomar: ”The ability to think differently is developed then, 
through literature, writing and discussion. Hopefully, persons will be able to 
imagine a world in which capitalism’s absence is thinkable, and also achievable”. 
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och Aristoteles etiska och politiska tänkande i synnerhet varit 
tongivande.28  

Om kultiveringsbegreppet i första hand ses som en odling av en 
mänsklig natur, förknippas bildningsbegreppet dels med en kristen 
tradition där människan söker se sig själv i guds avbild (imago Dei), 
dels med den tyska Bildung-traditionens upplysningsemancipa-
toriska ideal. I denna avhandling används begreppen kultivering och 
bildning pragmatiskt och om varandra. När svenska förhållanden 
diskuteras skriver jag som oftast bildning, och vanligtvis kultivering 
då det är tal om den anglosaxiska tradition Nussbaum skriver i.29  

Svensk utbildningshistorisk och idéhistorisk forskning har i hög 
grad tagit fasta på de historiska och filosofiska sammanhang i vilka 
olika idéer om bildning och kultivering utvecklats och praktiserats.30 
                                                      
28 Att tala om antikens tänkande som synonymt med de tankeriktningar som 
utvecklades i den klassiska och den hellenistiska kulturen med Aten och Rom som 
knutpunkter är delvis missvisande. Under den era vi brukar förknippa med antiken 
utvecklades filosofiska skolor exempelvis i Kina, Indien och Japan. Det är 
emellertid i den förra betydelsen jag använder mig av begreppet. Antikens tänkande 
syftar här till de filosofiska riktningar som kom att ligga till grund för det som 
kallats den västerländska idéhistorien och vars början härleds till försokraterna, 
genom Platon och Aristoteles akademier och den romerska kulturen.  
29 Sven-Eric Liedman hävdar att engelskan inte har något ord som överenstämmer 
med tyskans Bildung. Istället översätts samma fenomen av Fritz Ringer till self-
formation, vilket Liedman menar missar tyskans meningsinnehåll. 
30 Framträdande i det svenska bildningstänkandet är folkbildningstraditionen så som 
den utvecklades av arbetar- och nykterhetsrörelsen i början av förra seklet och hur 
denna bildningstradition sammanflätades med framväxten och utvecklingen av 
demokrati och välfärdsinstitutioner. Det är också folkbildningstänkandet som ofta 
uppmärksammas i studier av den svenska bildningstraditionen där namn som Ellen 
Key, Hans Larsson, Kata Dalström, Oscar Olsson och Emilia Fogelklou lyfts fram 
som pioniärar och förebilder. Utmärkande för fler av de idéhistoriska studier som 
nämns här nedan är att de skapar dialoger mellan olika bildningstraditioner. Henrik 
Bohlin, ”Bildning, dialog och kritisk självreflektion”, i Anders Burman (red.), Att 
växa som människa. Om bildningens traditioner och praktiker (Huddinge: 
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Södertörn högskola 2014); Jonna Bornemark (red.), Det främmande i det egna. 
Filosofiska essäer om bildning och person (Huddinge: Södertörn högskola, 2007); 
Jonna Bornemark och Marcia Sá Cavalcante Schuback (red.), Phenomenology of 
Eros (Södertörns högskola: Huddinge, 2012); Donald Broady, ”Om bildning och 
konsten att ärva”, i Anders Burman och Per Sundgren (red.), Bildning. Texter från 
Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman (Göteborg: Daidalos, 2010); Anders Burman 
och Per Sundgren (red.), Svenska bildningstraditioner (Göteborg: Daidalos, 2012); 
Anders Burman, Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens 
tidevarv (Huddinge: Södertörn högskola, 2011); Anders Burman och Patrik 
Mehrens (red.), Det goda lärandet. En antologi om liberal art education (Lund: 
Studentlitteratur, 2011); Tania Kaveh, ”De nya kunskapsfälten”, i Meri Alarcón, 
Matilda Amundsen Bergström, Tania Kaveh och Vilde Andrea Pettersen (red.), 
Meningens motstånd. 29 studenters perspektiv på humaniora (Göteborg: Göteborgs 
universitet, 2014); Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet. Essäer om 
filosofisk hermeneutik (Göteborg: Glänta, 2006); Marcia Sá Cavalcante Schuback 
och Hans Ruin, Bildning och filosofi. En brevväxling (Stockholm: Högskoleverket, 
2006); Anders Ekström och Sverker Sörlin, Alltings mått. Humanistiska kunskaper i 
framtidens samhälle (Stockholm: Nordstedt, 2012); Emma Eldelin, ”De två 
kulturerna” flyttar hemifrån. C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959-2005 
(Stockholm: Carlsson, 2006); Tomas Englund (red.), Utbildning som 
kommunikation (Göteborg: Daidalos, 2007); Tomas Forser (red.), Humaniora på 
undantag? Humanistiska forskningstraditioner i Sverige. En antologi (Stockholm: 
PAN/Norstedt, 1978); Bernt Gustavsson, Bildning i vår tid. Om bildningens 
möjligheter och villkor i det moderna samhället (Stockholm: Wahlström och 
Widstrand, 1996); Bernt Gustavsson, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk 
och teoretisk kunskap (Stockholm: Statens skolverk, 2002); Bernt Gustavsson, 
Bildningens dynamik. Framväxt, dimensioner, mening (Göteborg: Bokförlaget 
Korpen, 2017); Bernt Gustavsson, ”Inledning. Bildningstankens aktualitet och 
historiska framväxt”, i Bernt Gustavsson, Bildningens förvandlingar (Göteborg: 
Daidalos, 2007); Bengt Kristensson Uggla, Gränspassager. Bildning i tolkningens 
tid (Stockholm: Santérus, 2012); Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden. 
Modernitetns idéhistoria (Stockholm: Bonniers, 1997); Liedman, Ett oändligt 
äventyr. Om människans kunskaper (Stockholm: Bonniers, 2001); Anna Larsson, 
Musik, bildning, utbildning. Ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska 
utbildningar 1930-1978 (Göteborg: Makadam, 2007); Anna Larsson (red.), Fostran 
i skola och utbildning. Historiska perspektiv (Uppsala: Föreningen för svensk 
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Framträdande är hur många av dessa bildningsstudier vuxit fram 
som svar på och kritik av det som kan ses som en paradoxal följd av 
att utbildning har blivit tillgänglig för fler än ett fåtal, nämligen att 
utbildningen allt mer generaliseras och specialiseras och framförallt 
att kunskap numera presenteras som en vara på en internationell 
marknad. I denna diskussion har också Nussbaum bidragit, då hon i 
till exempel Not for Profit (2010) hävdar att den satsning på 
medborgerlig bildning som mobiliserats vid bland annat Södertörn 
högskola inte har fått det ekonomiska stöd som skulle behövas för att 
ge samtliga studenter en grundläggande utbildning i demokrati och 
kritiskt tänkande.31  

Begreppen bildning och motstånd har i den svenska 
bildningsdiskussionen varit nära sammanbundna där djup, 
komplexitet och kvalitet förts fram som försvar mot det som 
uppfattas som en instrumentell, specialiserad och kvantitativt 
beräknande kunskapskultur. I enlighet med en new public-
management-driven utbildningspolitik under 2000-talets första 
decennier har utbildning allt mer formats utifrån kvantitativa mål 
                                                                                                                
undervisningshistoria, 2010); Björn Norlin, Bildning i skuggan av läroverket. 
Bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymnisistföreningar 
1850-1914 (Umeå: Institutionen för idé- och samhällstudier, 2010); Daniel 
Lindmark, Reading, Writing and Schooling: Swedish Practices of Education and 
Literacy, 1650-1880 (Umeå: Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska 
språk, Umeå universitet, 2004); Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar. Lärares 
fostrans- och ansvarsarbete i historisk belysning (Stockholm: Arbetslivsinstitutet 
2006); Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren. Liberalt styre och uppkomsten 
av det sociala vid 1800-talets mitt (Hedemora: Gidlund, 2003). 
31 Martha Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Need the Humanities 
(Princeton NJ: Princeton University Press, 2010), s.126. Nussbaum hävdar också att 
det goda lärandet inte kan genomföras med så stora studentgrupper som 
universitetet hanterar idag. Efter att Not for Profit publicerades har program med 
inriktning på liberal education växt fram i Uppsala och Göteborg. Ett treårigt 
program startar upp vid Södertörns högskola hösten 2019. 
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som i hög grad strider mot de kunskaper som traditionellt 
eftersträvats inom humaniora. Vad som är märkbart för många som 
arbetar inom utbildning generellt, och kanske högre utbildning i 
synnerhet, är hur ett ensidigt fokus på didaktik och lärandemål 
riskerar att försaka den fria kunskapssträvan som det moderna 
universitetet haft som sitt ledmotiv. Ja, om förståelsen av vad 
bildning är eller kan vara skiljer sig åt, så framträder bildning desto 
tydligare i sin frånvaro, när tid för reflektion och kritiska frågor dras 
ned till ett minimum genom instrumentella undervisningsformer. 
Men vad innebär det att betona skillnader mellan bildande och 
instrumentell undervisning? I den utbildningspolitiska diskussionen i 
Sverige har denna uppdelning kommit att förstås som en uppdelning 
mellan onyttig och nyttig kunskap, där försvarare av en förment 
nyttig och mätbar kunskap antingen förstår bildning som 
instrumentell nytta eller hävdar att bildning kan förläggas utanför 
institutionell utbildning.32 

En fråga som jag återkommer till i läsningen av nutida försvar för 
bildning är om inte uppmärksamheten på bildning som något annat, 
eller åtminstone något utöver den institutionella utbildningen, 
riskerar att återskapa de problem man vill försöka närma sig genom 
att peka på bildning. Denna fråga kan ramas in av huvudsakligen tre 
problemkomplex som jag här kallar det falliska, det ekonomistiska 
och det nykonservativa. Med det falliska ställer jag frågan om 

                                                      
32 Exempel på detta är när bildning förstås som frigjord från övrig undervisning. I 
grundskolan visas det i försvar för estetiska ämnen som bildningsämnen som ska 
komplettera förmenta kunskapsämnen och i högre utbildning kan kursansvariga 
bocka av bildande moment genom att sätta in en skönlitterär bok eller en film utöver 
det som uppfattas vara den kunskapsorienterade kurslitteraturen. När kunskap och 
bildning på detta sätt ses som kompletterande istället för oskiljaktiga delar av 
kunskapsprocessen har föreställningen om en organisk bildningprocess gett vika för 
instrumentella inlärningsideal, vad Liedman beskriver som mekanisk bildning. 
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bildningsbegreppet inte ofrånkomligen reproducerar en hierarkisk 
föreställning om bildade och obildade, där de förra har tolknings-
företräde för vad som räknas som bildande. Utifrån det ekono-
mistiska problemkomplexet kan bildningens formande verk-samhet i 
hög grad betraktas som ett realiserat modernitetsprojekt där 
människors subjektskapande tenderar att underordnas en disciplin-
erande institutionalisering och senare självförverkligande konsum-
tionskultur. Det nykonservativa problemkomplexet växer fram ur de 
två förra i en nutida antidemokratisk historierevisionism. En initial 
fråga i förhållande till dessa problemkomplex är vilken status det 
falliska har i de två senare, och hur bildning kan formuleras som 
motstånd utan att reproducera den falliska logikens ekonomi. Låt oss 
titta närmare på dessa tre problemområden. Vi börjar med det 
falliska. 

När bildningsbegreppet åberopas inom en idéhistorisk kontext är 
det i synnerhet utifrån återkallande av minnet om en färd som på 
många sätt är den västerländska filosofihistoriens resväg. 
Bildningsresan som vi känner den från Homeros Odyssén, Dantes 
Divina Commedia, Goethes Wilhelm Meisters läroår, Wagners 
Parsifal eller Thomas Manns Bergtagen, visar å ena sidan på den 
ensamma resenärens självblivande genom en strapatsiös och ofta 
farofylld resa. Å andra sidan är det uppenbart att detta självblivande 
inte försiggår i ensamhet. Det är genom oväntade och omvälvande 
möten med det främmande som huvudpersonen så att säga blir sig 
själv. Utmärkande för bildningsresan är den hermeneutiska rörelsen: 
utvecklingen går inte framåt, utan, som Hans-Georg Gadamer 
beskriver det, i en rörelse som från att bege sig ut i det obekanta 
ständigt återkommer till det egna, om än som en annan än den som 
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gav sig iväg.33 Med utgångspunkt i den tradition som följer av 
Friedrich Nietzsches och Martin Heideggers kritik av upplysnings-
optimismens tro på människans autonoma själv-utvecklade potential, 
betonar Gadamer människors ofrånkomliga bundenhet till 
traditionen som det språk varigenom man kommer till kännedom om 
sig själv. ”Det Vara, som kan förstås, är språk”, skriver Gadamer i 
Sanning och metod, och språket är en förutsättning för det 
igenkännande och det ”bevarande”, vilket han beskriver som 
bildning.34 Inte ens erfarenhet är möjligt utan att förekommas av 
språk, hävdar han.35 ”Det bildade medvetandet […] är ett sinne för 
det allmänna”, skriver Gadamer vidare i sin undersökning av det 
moderna tänkandets historia.36  

Den bibliska föreställningen om ordet som tankens upphov fick i 
den svenska bildningshistorien sin paroll med Esaias Tegnérs 
påstående, ”Vad Du ej klart kan säga vet du ej, / med tanken ordet 
föds på mannens läppar: /det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”.37 
                                                      
33 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval, (red.), och översättning Arne 
Melberg (Göteborg: Daidalos 1997). Gadamer har haft ett omfattande inflytande 
över hur bildningstänkandet under efterkrigstiden utvecklades inom en 
hermeneutisk och existensfilosofisk tradition, också inom den svenska 
bildningsdiskursen. Se Anders Burman (red.), Hans-Georg Gadamer och 
hermeneutikens aktualitet (Stockholm: Axl Books, 2014).  
34 Gadamer, Sanning och metod, s. 195 och om bildning s. 24f. 
35 Gadamer, Sanning och metod, s. 158. 
36 Gadamer, Sanning och metod, s. 32. 
37 Vad som sällan uppmärksammas är hur Tegnér i ”Epilog vid magisterpromo-
tionen 1820” lyfter fram förnuftet som dikt. Är det inte myten om förnuftet som 
framträder i dessa diktrader? 

”I Febi värld, i vetande som dikt, 
är allting klart: klar strålar Febi sol, 
klar var hans källa, den kastaliska. 
Vad du ej klart kan säga, vet du ej: 
med tanken ordet föds på mannens läppar: 
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Denna syn på språket som villkor för självreflektion och bildning 
upprepas av Sven-Eric Liedman då han skriver att det historiska 
tänkandet förutsätter en förmåga att uttrycka sig språkligt i skrift och 
tal.38 Men Liedman påpekar en tankevurpa hos Tegnér: det är ordet 
som förekommer tanken och inte tvärt om. ”Allt som tänks utan ord 
är dunkelt”, skriver Liedman.39 I likhet med Liedman har Svante 
Nordin under flera decennier tillfört den svenska idéhistorien arbeten 
som utforskar intellektuella rörelser i framförallt en västerländsk 
kontext från försokraterna fram till idag. Med boken Humaniora i 
Sverige. Framväxt. Guldålder. Kris skriver Nordin fram svensk 
humaniora som ett levnadslopp där han berättar om en 
framgångssaga vars framtid är högst osäker. ”Svensk humaniora 
måste söka återvinna det som förlorats”, skriver Nordin, ”lärdomen, 
de långa linjerna bakåt i tiden, förtrogenheten med det förflutna och 
därmed främmande tankesätten, de lärda språken, den europeiska 
kulturen.”40 Nordins tankar om en förlorad tid sätter fingret på en 
central punkt i bildningstänkandets idéhistoria som det finns skäl att 
uppmärksamma. Vad är det som ses som förlorat och vem är det som 
sörjer? De krisande bildningsberättelser som jag läser ut ur 
Liedmans och Nordins, i övrigt mycket olika, försvar för humaniora 
skiljer sig från de försvar för bildning som beklagar sig över elever 
och studenters bristande respekt för auktoriteter.41 De senare 
                                                                                                                

det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.” 
38 Sven-Eric Liedman, ”Språk och bildning”, i Bernt Gustavsson (red.), Bildningens 
förvandlingar, Bernt Gustavsson (red.), Bildningens förvandlingar (Göteborg: 
Daidalos, 2007), s. 140. Liedman ger en god översikt över bildningstänkandets 
idéhistoria i I skuggan av framtiden, Ett oändligt äventyr och Stenarna i själen.  
39 Liedman, ”Språk och bildning”, s. 144 
40 Svante Nordin, Humaniora i Sverige. Framväxt. Guldålder. Kris (Stockholm: 
Atlantis, 2008), s. 290. 
41 Se till exempel Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid 
Wållgren, Kunskapssynen och pedagogiken. Varför skolan slutade leverera och hur 
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försvarar vad jag uppfattar som ett konservativt fostringsideal som 
inte har mycket att göra med bildningsbegreppets relevans inom 
högre utbildning.  

Gemensamt för Gadamer, Liedman och Nordin är en 
föreställning om språket som en förutsättning för att vara del av det 
allmänna ur vilket bildningen skapas. Detta logocentriska ideal och 
dess etiska och politiska konsekvenser har debatterats under flera 
decennier. Från den postkoloniala och feministiska kritiken har 
frågor ställts om vem det är som har tolkningsföreträde över det 
allmänna: Vad händer om ens språk och erfarenheter endast känns 
igen som frånvaro i den tradition man söker återvinna? Judith Butler 
benämner en sådan erfarenhet av främlingskap disidentifikation: 
”denna erfarenhet av misskännande, denna olustiga känsla av att stå 
under ett tecken som en både tillhör och inte tillhör”.42 Trots ansatser 
till att lyssna på denna sortens kritik verkar bildningstänkandets 
interpellativa tilltal fastna i en reproduktion av paideia-arvets 
falliska former. En fråga som upptar mig i denna avhandling är hur 
man kan tänka bildning bortom en fallisk och assimilerande 
kunskapsekonomi. För den ”kris” som är det sista ordet i Nordins 
titel, må vara betecknande för de humanistiska ämnenas tillstånd 
under 2000-talets första decennier, men kris innebär också behov av 
förändring, av övergångar och löften om nya tider.  

Med tanke på ovanstående problem som ofta förknippas med 
ordet bildning eller kultivering är det befogat att fråga sig om man 
inte hellre bör hitta nya ord för att tala om kunskapens etisk-politiska 
                                                                                                                
det kan åtgärdas (Stockholm: Dialogos, 2017). Se även Klas Roths kritik av boken i 
”Det är dags att öppna upp tunnelseendet i skoldebatten!” i Skola och samhälle 25 
mars 2019, www.skolaochsamhalle.se. 
42 Judith Butler, Bodies that Matter (London: Routledge, 2015) citerat och översatt i 
Mara Lee, När Andra Skriver. Skrivande som motstånd, ansvar och tid (Göteborg: 
Glänta produktion, 2014), s. 17. 
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formationer. Vad diskussioner om bildning har att tillföra idag är 
framförallt en reflektion över utbildningens syfte och mening, 
skriver Burman.43 Först genom att öppna upp för en grundläggande 
självreflektion ser han en möjlighet att formulera den ”utopiska 
dimension” som ligger i att tänka det inte redan tänkta.44 Hur det 
utopiska kan relateras till bildning och tankar om politisk förändring 
är värt att återkomma till senare. 

Utmärkande för hur bildning mobiliseras som motstånd inom en 
svensk idéhistorisk diskussion är hur en bred allmänbildning anses 
vara hotad av en allt mer strömlinjeformad utbildningsväg. 
Möjligheter till långsamma tankar, feltänkande och att pröva olika 
vägar får inte utrymme i en utbildningsstruktur som sätter genom-
strömning och ekonomi före allt annat. De begränsande strukturer 
mot vilka ovanstående bildningsförsvarare gör motstånd för oss över 
till det andra problemkomplex som ska belysas här som det 
ekonomistiska. För även om managementskulturen utgör måltavla 
för kritik från humanvetenskapligt håll gäller frågan huruvida den 
entreprenörsanda som förs fram som mål för dagens kunskaps-
subjekt, och som kritiseras i bildningsdiskussionen här ovan, inte är 
en förlängning av det moderna universitetets bildningsideal.  

Kants uppmaning om att våga tänka frigjort från kyrkans och 
traditionens vanor i mötet med en nutida idé om fria livsval framstår 
här som emancipationstankens paradox, vilket har sammanfattats i 
följande ordalag: ”ingen hund är så fri som den som kan gå utan 
band”. Aktörer på den fria marknad på vilken stora delar av 
offentligheten befinner sig idag är fria endast i den mån de lyder 
marknadens disciplin.  

                                                      
43 Burman, Kultiveringen av det mänskliga, s. 29. 
44 Burman, Kultiveringen av det mänskliga, s. 29. 
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Gentemot denna ekonomistiska logik har den svenska 
bildningsdiskussionen allt mer influerats av en internationell diskurs 
som kritiserar den omfattande kommodifieringen av kunskap som 
skett under de senaste decennierna. En relevant fråga som väcks 
inom denna diskussion är om betoningen av kunskapens kvalitativa 
dimensioner kan uppbåda ett motstånd mot efterfrågan på mätbara 
kunskaper. För även om bildningsbegreppet under 1980-talet 
mobiliserades som kritik av en framväxande ekonomism, så kan 
begreppet idag mycket väl approprieras av den ekonomistiska 
logiken.45 Konkret kan det visas i exempel där en anställning inte 
bara motiveras utifrån mätbara meriter, utan också på grundval av 
kvalitativa aspekter som sociala och kulturspecifika färdigheter. Vad 
som är slående i den samtida debatten är, som Wendy Brown skriver 
i Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, hur de 
alternativ som formas i syfte att vända sig mot en nyliberal 
marknadslogik välkomnas och assimileras som ännu en vara på 
marknaden.46 Bildning som livslångt lärande och vilja att ständig 
utforska nya områden är, inom en nyliberal rationalitet, väl förenlig 
med kunskapssubjektets livsstilssökande och strävan efter kapital-
ackumulation där humankapital är den valuta som eftersträvas.47 
”Nyliberalism är det rationella tänkesätt genom vilket kapitalismen 

                                                      
45 Se Krut. Kunskaps-hunger. Stort avskedsnummer, redaktion: Carl-Magnus 
Höglund, Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt (Stockholm: Krut, 2011). Krut var en 
kritisk utbildningstidskrift som mellan åren 1977 och 2011 upprätthöll en kritisk 
diskussion i frågor om utbildning, bildning och politik. 
46 Wendy Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution  
(New York: Zone Books, 2015). 
47 Den instrumentella utbildningen är en lösning på massutbildningen i ett tidevarv 
där kunskap är föremål för internationell tävlan. Anställningsbarheten är förnuftig 
som gemensamt strävansmål för dem som behöver anställning. 
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slutligen förtär mänskligheten […] genom sin form av värdering”, 
skriver Brown.48  

Även den kritik av marknadsanpassningen som produceras vid 
universiteten utgör varor på en ständig accellererande marknad, där 
en ekonomisk förståelse av bildning och karaktärsfostran välkomnas 
som ytterligare instrument i en förfining av mätapparaten. 
Akademiker kan göra en hel karriär genom att producera kritik mot 
den hand som ger dem pengar, utan att kritiken betraktas som annat 
än en ny vara i sökregistret. Vägen ut ur nyliberalismens enkel-
riktade väg kan synas hopplös.  

Utöver dessa två problemkomplex finns ett tredje, det 
nykonservativa, vars utbredning är svår att överblicka. Samman-
fattningsvis handlar det om en invertering av ovan uppställda 
problemkomplex. Ett ökande världsomspännande utanförskap gener-
erar nykonservativa och nationalistiska anspråk på traditioner som 
på samma gång anses vara essentiella och öppna för rekonstruktion. 
Så kan nykonservativa röster som numera säger sig vilja värna om 
svenska traditioner genom att ha ”bildning i fokus” anklaga 
feministiska och postkoloniala teorier för att ha fördärvat 
traditionens värden, samtidigt som de själva undergräver samma 
traditions demokratiska ideal. Med sin gränslösa populism skiljer sig 
det jag här lyfter fram som det nykonservativa från traditionellt 
konservativa försvar för klassiska studier och konservativa 
värderingar. I ett internationellt sammanhang förenas det ny-
konservativa och dess auktoritära ideal med det ekonomistiska där 
regimkritiska forskare tystas, ämnen läggs ned och konferenser 

                                                      
48 Wendy Brown, Undoing the Demos, s.44. ”Neoliberalism is the rationality 
through which capitalism finally swallows humanity […] by its form of valuation”. 
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förbjuds.49 Tvärt emot en uttalad agenda som säger sig vilja bevara 
och återskapa förlorade värden utmärker sig det nykonservativa 
genom en aggressiv destruktion av moderna, liberala institutioner. 

Vad jag saknar i den mycket varierande litteraturen som berör 
bildningstänkandets idéhistoria och dess praktiker är en upp-
märksamhet vid hur olika förståelser av bildning och kultivering 
skapas. Snarare än en begreppshistorisk eller kontextualiserande 
undersökning är jag intresserad av hur kunskapsteoretiska, etiska och 
estetiska idéer sätts i spel och producerar vad som skulle kunna 
kallas en bild av bildning.50 Min förhoppning är att denna ingång kan 
ge ett värdefullt bidrag till hur man kan orientera sig i de olika och 
motstridande försvar för bildning eller kultivering som förs fram 
idag. 

Istället för att kontextualisera Nussbaum i förhållande till olika 
bildningstraditioner eller till den omfattande litteraturen om 
humanioras villkor i massutbildningens tidevarv, undersöker jag 
hennes kultiveringstänkande som ett alternativ till den falliska 
grundstruktur som är kärnan i de tre ovannämnda problem-
komplexen och det jag ser som ett nyckelproblem för den human-
istiska tankeriktning som vill framhålla bildning som motstånd till 

                                                      
49 Nora Hämäläinän, ”Nykonservatism och genusvetenskap”, i HBL: 
https://www.hbl.fi/artikel/genusvetenskap-och-nykonservatism/. The Guardian 
rapporterar från Ungern: https://www.theguardian.com/higher-education-
network/2018/sep/06/state-control-over-academic-freedom-in-hungary-threatens-
all-universities Och från Brasilien rapporteras det om policiära angrepp på den 
akademiska friheten: https://www.theguardian.com/world/2018/nov/01/we-deplore-
this-attack-on-freedom-of-expression-in-brazils-universities.  
50 Reinhart Koselleck, The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing 
Concepts, översättning Todd Samuel Presner och andra (Stanford, California: 
Stanford University Press, 2002). 
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det ekonomistiska och det nykonservativa.51 Den fallogocentriska 
problematiken är genomgående i de teman jag lyfter fram ur 
Nussbaums arbete med att omförhandla det förflutna. I av-
handlingens slutkapitel diskuterar jag hennes kultiveringstänkande i 
relation till det falliska idealets tolkningsföreträde gällande bildning, 
till det ekonomistiska och dess varufiering av kunskap-subjekt och 
till det nykonservativa, vilket framträder i den illiberala politik som 
får allt mer utrymme i offentliga rum.  

Forskning som berör Nussbaums tankar om utbildningens 
kultiverande verkan har i stor utsträckning fokuserat på hennes 
normativa försvar av en bred allmän bildning. Vad som är mindre 
uppmärksammat är hennes filosofiska arbete med att skriva in 
känslornas roll i kunskapsproduktionen och vilka politiska aspekter 
som framträder genom denna omförhandling. Hennes tankar om hur 
människor formas genom erfarenhet i en oskiljaktig relation mellan 
känslor, perception och tänkande pekar på kunskapsdistributionens 
kultiveringsprocess som en del av ett framtida världsskapande. Att, 
som Nussbaum gör, lyfta fram hur människor formas genom sina 
erfarenheter och utbildningens roll i dessa erfarandeprocesser 
innebär att den distinktion mellan bildning och utbildning som ofta 
åberopas upplöses.  

Det försvar Nussbaum skriver fram för känslorna griper in i 
historiska antaganden om vetenskap, etik och politik, som också 
säger något om föreställningar och ideal i vår egen tid.52 

                                                      
51 Utmärkta idéhistoriska undersökningar som lyfter fram Nussbaum i förhållande 
till en bredare bildningsdiskussion är Burman, Kultiverandet av det mänskliga och 
Gustavsson, Kunskapsfilosofi. 
52 I Norbert Elias, Civilisationsteori. Sedernas Historia översättning Berit 
Skogsberg (Stockholm: Atlantis, 1989) beskrivs hur känslorna antagit en andra 
natur genom framväxten av den europeiska kulturen. Elias tankar om 
civilisationsprocessen återkommer i studier av kultiveringstänkandets historia och 
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Sammantaget implicerar hennes kultiveringstänkande en omfattande 
kritik mot stora delar av dominerande kunskapsteoretiska och etisk-
politiska diskussioner utifrån både praktiska och moraliska frågor: 
hur människor genom det aktiva, handlande livet kan forma sig 
själva och hur de kan skapa levnadsformer som utgör villkoren för 
sina framtida liv relateras till föreställningar om demokratin som ett 
gemensamt goda. Här knyter hon an till en kärnfråga i den politiska 
och pedagogiska idéhistorien, nämligen frågan om hur det goda livet 
för människor kan utformas i en politisk gemenskap. I förhållande 
till en utbildningspolitisk diskussion på ekonomiska eller samhälls-
vetenskapliga premisser, förskjuter Nussbaums författarskap 
samtalet till ett historiefilosofiskt landskap där nutiden utgör den 
arena på vilken det förflutnas röster aktualiseras och diskuteras i 
förhållande till dagens sociala och politiska problem.53 På denna 
arena återinrättar hon ett samtal om utbildningens betydelse för det 
etisk-politiska livet.  

Ett centralt argument i avhandlingen är just att Nussbaums 
författarskap öppnar upp för en sådan etisk-politisk diskussion i en 
nutida kontext. Hennes kultiveringstänkande visar hur frågor om 
känslornas och sinnenas historicitet och denna historicitets olösliga 
förbundenhet med filosofiska antaganden (även där dessa inte är 
uttalade) ligger till grund för hur kunskap produceras, organiseras 
och distribueras. Bekantskapen med olika problemkomplex som 
människor har brottats med genom historien synliggör och belyser 

                                                                                                                
känslornas roll inom detta. Carol Johnson ser Nussbaums tankar om känslornas 
kultivering som en fortsättning på Elias arbeten. Se Carol Johnson, ”Civilizing 
Marriage: Norbert Elias, Same-Sex Marriage, and the State”, i David Lemmings och 
Ann Brooks (red,), Emotions and Social Change: Historical and Sociological 
Perspectives (New York: Routledge, 2014).  
53 Med detta sagt kommer jag inte i första hand att ta fasta på Nussbaums tänkande i 
förhållande till geografiska, sociala eller politiska kontexter.  
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på så sätt vår egen tids problem, antaganden och föreställningar som 
ofta tas för givna.  

Till skillnad från mycket av den kritik som, inspirerad av fransk 
dekonstruktiv teori riktats mot en fallogocentrisk och patriarkal 
bildningstradition, kan Nussbaums kultiveringstänkande ses som en 
liberalfeministisk kritik. Redan här är det befogat att betona en eller 
två sammhanhängande aspekter av Nussbaums tänkande som jag vill 
återkomma till, nämligen dels hur förståelsen av det liberala skiljer 
sig mellan hennes amerikanska kontext och den svenska, dels hur 
begreppet liberal har förskjutits under 2000-talets första decennier, 
bland annat genom framväxten av en illiberal nykonservatism. 
Utmärkande för Nussbaums feministiska position är övertygelsen 
om att orättvisor och missförhållanden kan förbättras genom bredare 
och djupare kunskap och institutionella reformer. Ett huvudproblem 
som hon urskiljer i kultiveringstänkandets historia är hur det har 
formats som en manlig berättelse såväl i den klassiska liberala 
historieskrivningen som i ett nykonservativt identitetsskapande. 
Snarare än en reception som söker tolka filosofiska arbeten i 
förhållande till dess ursprungliga kontexter försvarar hon en filosofi 
som handlar om att tolka det förflutna i syfte att vidga den egna 
tidens erfarenheter. Genom att också låta skönlitteraturen 
representera det förflutnas tänkande kan berättelser om det förflutna 
som historia förändras. Istället för att återkalla en stukad historia 
eller upprätta en historieblind presentism är Nussbaum intresserad av 
att hitta nya vägar för att definiera det allmänna utifrån pluralistiska 
och partikulära horisonter. Den politik som Nussbaum aktiverar 
genom att lyfta fram känslorna i kunskapsdistributionen och dess 
politiska arbete kommer i det följande att beskrivas och undersökas 
som kultiveringens politik. Med politik avser jag här det 
ifrågasättande och den omförhandling av hennes eget idéarv och de 
samtida tankespår som ligger till grund för ”ett sinne för det 
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allmänna”. Kultiveringens politik är det tillvägagångssätt som 
utmärker Nussbaums arbete när hon skriver in känslornas roll i en 
samtida kunskapsteoretisk iscensättning av vad som kan uppfattas 
som de humanistiska vetenskapernas värde. Denna förståelse av 
politik som förändringsarbete kan relateras till den franska filosofen 
Jacques Rancière beskrivning av politiken som ”först och främst ett 
ingrepp i det synliga och uttalbara.”54 

Kultiveringens politik, sinnenas estetik 

Utgår vi från den antika filosofins syn på det oskiljaktiga 
förhållandet mellan epistemologi, etik och politik kan varje politisk 
styrform, med dess fostringsideal och utbildningspraktiker, ses som 
ett svar på frågan om hur man bör leva. Kultiveringens politik, som 
utgör titeln på denna avhandling, belyser hur människors 
uppfattningar och syn på världen och sig själva är intimt förbundna 
med de sätt som kunskap och handling regleras utifrån denna etisk-
politiska fråga. Som en av den pedagogiska filosofins grundläggande 
fenomen kan undersökningen av kultiveringens politik lyfta fram 
kunskapsteoretiska och etisk-politiska aspekter inom utbildnings-
vetenskapen för att därigenom vidga samtida utbildnings-
vetenskapliga samtal och verksamhetsfält. Låt oss titta lite närmare 
på hur kultiveringens politik kan utgöra en analytisk ingång i 
undersökningen av Nussbaums filosofiska arbete.  

Begreppet kultivering ryms inom grekiskans paideia och den 
utbildningstradition som utvecklades i den antika stadsstaten under 
400-talet före vår tideräkning. Ett av utbildningens primära syften 
var här att bilda morgondagens politiska ledare. De fria män som 
utgjorde knappt tio procent av Atens invånare var de som styrde 
                                                      
54 Jacques Rancière, ”Tio teser om politik”, översättning, Jenny Högström, Fronesis 
19-20 (Stockholm: Tidskriftsföreningen Fronesis, 2010), s. 104. 
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staten genom direkta beslut. Vad som skulle odlas hos de fria 
männen var, skriver Aristoteles, framförallt deras karaktär, ethos, 
vilket innefattade en grund för både tanke, känsla och handling. 
Kultiveringen handlade med andra ord om ett komplext tillväga-
gångssätt eller en konst som syftade till att bilda och forma 
människor i enlighet med rådande styrelsesätt.55 Som Aristoteles 
framhåller i Politiken fordrar varje statsskick en anpassad utbildning, 
så de medborgerliga egenskaper som kultiveras har olika förebilder 
beroende på förhållandet mellan folket och de styrande. Vad som är 
framträdande i den antika tradition som Nussbaum lyfter fram är hur 
detta formande förväntas utgå från den enskilda individen som en 
kultivering av det egna självet, vad också Pierre Hadot och Michel 
Foucault har beskrivit som ”levnadskonst” och ”omsorgen om sig”.56 

Kultiveringsbegreppet är också nära förbundet med 
aktualiseringsbegreppet som utgår från Aristoteles tankar om en 
kultivering mot en andra natur. Föreställningen om hur en potential 
kan aktualiseras och förverkligas genom rätt kultivering återkommer 
i den humanistiska bildningstraditionens idéer om en harmonisk 
utveckling av människan, vad till exempel renässanshumanisten Pico 
della Mirandolla beskrev som förmågan att skapa och omforma sig 
själv. Bildningen, kultiveringen, formandet, eller aktualiserandet om 
man så vill, kan innebära en upprepning av, men också ett frigörande 
från, det redan givna. 

                                                      
55 Demokrati betyder folkstyre, från demos (folk) och kratia (styre). I antikens Aten 
drog man årligen lott om vem som skulle inneha centrala politiska positioner. Se 
M.H. Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes (Oxford: Basil 
Blackwell, 1987).  
56 Pierre Hadot, Vad är antikens filosofi, översättning Jim Jakobsson (Göteborg: 
Daidalos, 2015) och Michel Foucault, Sexualitetens historia bd 3 Omsorgen om sig, 
översättning Britta Gröndahl (Göteborg: Daidalos, 2002).  
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Vad som anses vara eftersträvansvärt och vilken konst som antas 
vara den bästa i formandet av medborgarna är en huvudfråga för det 
som jag i det följande beskriver som kultiveringstänkandet. 
Kultiveringstänkandet åsyftar här en reflektion över det tänkande 
som ligger till grund för rådande kunskapsideal och dess tankar om 
det kunskapande subjektet i syfte att omförhandla dessa 
föreställningar. Vad som motiverar studiet av Nussbaums 
kultiveringstänkande och hur kultiveringens politik framträder i 
hennes filosofiska praktik, är vad jag ser som angeläget för dagens, i 
vid mening, utbildningspolitiska samtal, nämligen att belysa och 
problematisera några av de kategorier och praktiker med vilka vi 
orienterar oss i världen. En framträdande skillnad mellan den 
svenska bildningstraditionen och Nussbaums kultiveringstänkande är 
att när den förra tenderar att betrakta bildning som ett möjligt projekt 
som utbildningen bör skapa rum för, lyfter Nussbaum istället fram 
kultiveringen som människors villkor – kultiveringen är inte endast 
upp till den enskilda individens livsval, utan måste förstås i 
förhållande till hur människor ofrånkomligen formas genom de 
kulturer de är inbäddade i. Redan här framkommer hur Nussbaums 
ifrågasätter den klassiska liberalismens universialistiska ideal och 
föreställningar om individens frihet. Till skillnad från en anglosaxisk 
liberal idé som i traditionen efter John Locke anser att individen 
föregår samhället, utgår Nussbaum från Aristoteles tankar om att 
människan först framträder genom det politiska livets interaktiva 
möten. Hennes liberalism kan, utifrån en svensk begreppsförståelse, 
kanske bäst förstås som humanistisk socialliberal.  

Utifrån tanken att kunskap skapar förutsättningarna för vår egen 
förståelse och upplevelse av världen framstår vad vi ser och vilka 
röster vi kan uppfatta som historiskt och kontextuellt betingat. 
Sinnenas kultivering kan således ses som en ständigt pågående 
process i kunskapsdistributionens historia och formeringen av 
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politiska, moraliska subjekt. Genom att byta orienteringspunkt från 
ett samtida fokus på ekonomiska, sociala och biologiska (neuro-
vetenskapliga) aspekter av utbildning, till historiska och filosofiska 
perspektiv, framhålls frågor om förhållandet mellan sanning, 
kunskap och subjektformation: på vilka sätt är vi själva formade av 
den kunskap vi har tagit del av och hur skapar vi oss själva och vår 
värld genom den kunskap vi producerar? Dessa frågor leder mig 
vidare till diskussioner om idéhistoriens och filosofins roll i det 
offentliga samtalet beträffande utbildningens uppgift och mening. 

Varje institutionaliserad praktik bär med sig estetiska 
konstellationer vilka bidrar till formandet av människor som 
politiska subjekt. Enär dessa konstellationer ofta utgör självklara 
referensramar är det först genom en omorganisering av vad som kan 
framträda, som möjligheter öppnas för att omvärdera vad som kan 
sägas och tänkas. Genom att lyfta fram kultiveringen som en 
förutsättning för en gemensam sinnlighet, vad som med det grekiska 
ordet aisthesis handlar om vad som är uppfattbart, undersöker jag 
hur Nussbaums filosofiska arbete öppnar upp för en bredare 
förståelse av kunskapskulturens etisk-politiska dimensioner, men 
också vilken status politiken har i hennes kritik av en ekonomistisk 
hegemoni och en historisk presentism. Vad Nussbaums aktualisering 
av den grekiska filosofin pekar mot är hur kultiveringens politik 
omfattar människors gemensamma tillvaro på sätt som vida 
överstiger utbildningens områden. Genom att urskilja det 
kultiveringstänkande som föregår premisserna i nutida etisk-
politiska samtal som svar på frågan om hur vi bör leva, kan vi ställa 
denna fråga på nytt. I föreliggande avhandling undersöker jag hur 
detta reflexiva arbete kan se ut genom att utforska Nussbaums 
kultiveringstänkande som en granskning och omförhandling av 
hennes samtida paideia. 
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Frågeställningar 

Initialt kan undersökningen av Nussbaums kultiveringstänkande 
ringas in av tre övergripande frågeställningar. Den första handlar om 
vilka problemkomplex Nussbaum lyfter fram i mötet med den antika 
filosofin: Utifrån vilka frågor i antikens Grekland menar hon att den 
politiska filosofin formats, och hur skriver hon fram förhållandet 
mellan de olika tänkarnas idéer om politik och etik? Vilken 
betydelse tillskriver Nussbaum känslor och sinnen i de antika 
texterna och hur skriver hon fram relationen mellan känslor, 
perception och tänkande som en nyckelfråga i den antika politiska 
filosofin? 

Den andra frågeställningen kretsar kring de sätt Nussbaum 
mobiliserar den antika filosofin för att lyfta fram spänningar i sin 
egen samtids etisk-politiska diskussioner: Vilken ställning har 
känslorna i Nussbaums aktualisering av de olika tänkarnas texter och 
vilken bäring menar hon att denna tematik har i ett nutida etiskt-
politiskt samtal? Vad tillför den antika filosofin till hennes kritik och 
omförhandling av vår tids kunskapsteoretiska, etiska och estetiska 
antaganden?  

En tredje frågeställning utgår från de två förra och riktas mot 
kultiveringens politik i Nussbaums filosofiska praktik. Här lyfter jag 
fram Nussbaums läsning av antika tragedier och kommedier och hur 
hennes filosofiska praktik kan betraktas som en minneskonst med 
politiska, estetiska och etiska dimensioner. Relevanta frågor här 
kretsar kring hur kultiveringstänkandet utmärker Nussbaums 
författarskap i stort och vilka konsekvenser hennes utvidgade 
förståelse av kultiveringen kan få i en nutida utbildningspolitisk 
diskussion utifrån de tre problemkomplexen det falliska, det 
ekonomistiska och det nykonservativa. Vidare frågar jag efter 
politikens status i Nussbaums filosofiska arbete utifrån en förståelse 
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av politik som en omförhandling av det redan givna. Sammantaget 
undersöker jag vad Nussbaums kultiveringstänkande kan tillföra en 
nutida svensk bildningsdiskussion och i synnerhet en förståelse av 
bildning som motstånd. 

Den kultiveringens politik som jag urskiljer i Nussbaums 
författarskap visar på hennes relevans i ett nutida utbildningspolitiskt 
och utbildningsfilosofiskt samtal. Om det sena 1900-talets upp-
märksamhet mot kunskapsinstitutioners medborgarfostrande upp-
drag betonade etiska aspekter av den antika filosofin, så pekar 2000-
talets första decennier istället på en fördjupad uppmärksamhet mot 
politiken. Politikens livsprincip handlar, vilket redan Aristoteles 
framhöll, om pluralism och olikhet. Om olikheter reduceras till ett 
urval på en marknad, och urval förväxlas med olikhet, förloras 
möjligheten att tänka något radikalt annorlunda än det redan givna. 
Utifrån förståelsen av politik som benägenheten till förändring 
framstår den slutna politiken som inte förmår tänka annat än det 
redan tänkta som per se apolitisk. Kritiken av en genomgripande 
ekonomism och dess sociala och ekologiska följder ställer frågor om 
politikens möjlighet inom en marknadsorienterad rationalitet. Där 
konkurrenskraft och egna intressen utgör primära bevekelsegrunder 
för människors livsval, riskerar vi att förlora förmågan att tänka oss 
själva som del av en större gemenskap. Med kultiveringens politik 
lyfter jag fram en fråga snarare än ett svar: vad innebär det att 
kultivera politiska subjekt i en tid där politiken antar en allt mer 
apolitisk karaktär? 

Innan jag går vidare med de teoretiska och metodologiska 
överväganden som vägleder undersökningen av Nussbaums 
kultiveringstänkande, vill jag säga något om undersökningens av-
gränsningar. Som framgår av frågorna ovan tar jag fasta på 
Nussbaums tolkning och omförhandling av tidigare tänkares idéer 
och hur hennes tolkningar relaterar till samtida etisk-politiska 
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diskussioner. Att jag riktar mitt fokus mot Nussbaums 
omförhandling av den antika filosofihistorien, som till exempel hur 
det aristoteliska tänkandet återkommer i hennes filosofiska arbete, 
betyder inte att jag undersöker huruvida hennes tolkning 
överensstämmer med Aristoteles egna texter eller inte. Jag avser inte 
heller läsa Nussbaums filosofiska arbete som i en receptionshistorisk 
undersökning, där jag jämför hennes läsning med andras. Snarare 
utforskar jag hur hon aktualiserar de potentialer som hon själv tolkar 
som relevanta för sin egen tids etiska och politiska frågor, där 
aktualiseringen innebär en upplösning av den linjära tidsordning som 
organiserar filosofin under en historisk kronologi. I stället för en av 
kronologin ordnad tid förstås historia här som den nutida scen på 
vilken det förflutna får framträda. Som en följd av detta 
tillvägagångssätt lägger jag mindre vikt vid de sätt Nussbaums 
tänkande har förändrats från tidigt 1970-tal fram till idag. Att 
Nussbaum genom hela sitt författarskap återkommer till kultivering-
stematiken ser jag som en exegetisk praktik, i betydelsen att hon 
närmar sig samma tema via många olika ingångar, vilket 
sammantaget bildar en komplex bild av hennes kultiverings-
tänkandes olika framträdelsesformer. 
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Nuet som begynnelse och möjlighet –  

analytiska ingångar 

Avhandlingen är upplagd som en tematisk studie där jag frilägger 
Nussbaums kultiveringstänkande så som det framträder i mötet med 
olika tänkare och skolor inom den antika filosofin. Motiveringen för 
denna tematiska fördjupning är dels att lyfta fram antikens betydelse 
för Nussbaums kultiveringstänkande, dels att urskilja de problem 
som hon belyser i läsningen av särskilda tänkare i den antika 
tanketraditionen och hur hon formulerar dessa problem utifrån sin 
egen samtids föreställningar om utbildningens etiska och politiska 
aspekter.  

Att varje text är formad av den tid i vilken den tillkommer är en 
utgångspunkt för det hermeneutisk-fenomenologiska tillväga-
gångssätt jag utgår från i denna avhandling.57 Som Gadamer betonar 
är hermeneutikens uppgift inte ”att utveckla någon förståelsens 
metodik, utan att reda ut de betingelser under vilka förståelse äger 
rum”.58 Nussbaums filosofiska arbete utgör här det fenomen jag 
undersöker i avhandlingen, där jag genom att urskilja hur hon skriver 
fram sitt kultiveringstänkande också söker förståelse för hennes 
filosofiska arbetes praktik. I likhet med den franska filosofen Michel 
de Certeau ser jag historieskrivningens praktik som ”en produkt av 

                                                      
57 Istället för en förståelse av tolkning som en relation mellan tolkande subjekt och 
tolkat objekt, visar hermeneutiken på kunskapsprocessens ontologiska tillstånd. Den 
hermeneutiska kritiken av ”metoden” som naturvetenskapens intrång i den 
humanistiska kunskapssfären är särskilt relevant om ett syfte är att urskilja en 
praktiks estetiska dimensioner. Metoden, liksom didaktiken, är vetenskapens gräns-
sättning mot det inte redan givna. 
58 Gadamer, Sanning och metod, s. 142. 
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en vetenskaplig handling”, vilket han liknar vid ”ett minnesarbete”.59 
Betoningen av historieskrivningens minnesarbete öppnar upp för 
möjligheten att studera det akademiska arbetet som en kultiveringens 
politik i dess omförhandling av berättelserna om det förflutna där 
historien, som Certeau skriver, ”kan bli konstruerat som en gest mot 
en ny början”.60 

Genom att betrakta Nussbaums filosofiska arbete som en möjlig-
görande praktik närmar jag mig hennes kultiveringstänkande som en 
iscensättning av antik filosofi på en nutida scen. Den hermeneutiska 
uppgift jag har antagit genom att läsa Nussbaums texter igen och 
igen beskrivs av Paul Ricoeur som ”att träda in i ett främmande verk, 
att frigöra sig från sitt tidigare ’jag’ för att, liksom på lek, ta emot det 
själv man förlänas av verket själv.”61 Ricoeurs utveckling av den 
                                                      
59 Michel de Certeau, The Writing of History, översättning Tom Conley (New York: 
Columbia University Press, 1988) s. 292 och s. 323 [citat: ”a work of memory”]. 
Vad psykoanalysen har att tillföra en förståelse av historieskrivandet har enligt 
Certeau förvanskats och (miss)brukts av de som är på jakt efter arrestera omedvetna 
betydelser i texter från det förflutna. Istället för att söka i historiens arkiv efter 
dokumenterade spår från det förflutna visade Freud på historien som en till dels 
ouppmärksammad del av nuet. 
60 ”Vad som således framträder på scenen är den analytiska diskursen som ett 
spänningsfält“, skriver Certeau. [Citat: ”can be construed as a gesture of a new 
beginning” och ”What appears thus on the scene is the analytical discourse, strained 
by divition”].  
61 Paul Ricoeur, ”Tillägnelse”, i Homo Capax: Texter av Paul Ricoeur om etik och 
filosofisk antropologi i urval av Bengt Kristensson Uggla, översättning Eva 
Backelin (Göteborg: Daidalos 2011), s. 50 ff. Mot detta inlyssnande och 
hermeneutiska förhållningssätt återkommer ofta tre invändningar, vilka behöver 
bemötas, skriver Ricoeur vidare. För det första finns det i den subjektivistiska 
övertygelsen ett missförstånd gällande den hermeneutiska rörelsen som tar den för 
att vara en intersubjektiv, dialogisk rörelse mellan två punkter, i detta fall text och 
läsare. Vad denna kritik försummar är spelet som en rörelse som så att säga leker sig 
själv och som går utöver föreställningen om subjekt och text som aktiva agenter. Ett 
annat missförstånd gäller hermeneutiken som ett återskapande av mening. Här ser 
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hermeneutiska läsarten pekar på en central aspekt i det kultiverings-
tänkande som jag undersöker och som handlar om möjligheterna att 
tänka bortom den subjektivistiska estetik som följt av Descartes och 
Kants filosofi: Hur kan man förstå kultivering eller bildning som 
något annat än den självkonstituerande verksamhet som, i följd av ett 
fallogocentriskt ideal, efterfrågas av nykonservativa bildnings-
förespråkare och inom ekonomismens mätbarhetsideal? Ricoeur 
presenterar tillägnelse som en verksamhet som motsätter sig 
subjektivismens grepp. Tillägnelse är ett uppgivande av sig själv, 
skriver Ricoeur, och drar sig undan alla former för ”besittnings-
tagande” i mötet med texten för att istället släppa taget om sig själv 
och se vad texten har att säga. Detta förhållningssätt betraktar teori 
som ett seende som aktivt tar emot och tar del av vad det undersökta 
har att erbjuda.62  

Om Ricoeur hjälper mig att få syn på textens sinnlighet, 
framhåller Ranciére den politik som framkommer i skapandet av det 
gemensamma utrymmet som en iscensättning vars estetiska praktiker 
utgörs av ”delandet av det sinnliga”.63 Organiseringen av hur spelet 
framträder på en samtida scen belyser den narrativa verksamhet som 
jag själv refererar till som historieskrivning. Om historia är den scen 

                                                                                                                
såväl Gadamer och Ricoeur ett problem i den historicistiska förståelsen som söker 
efter sociala och historiska kontexter som kan förklara en ursprunglig mening. Nej, 
meningen i en text är inte historisk specifik skriver Ricoeur, utan framträder i alla 
tider, i varje läsnings historicitet. Det tredje missförståndet gentemot hermeneutiken 
är att läsningen skulle begränsas av den läsandes förförståelse och naiva 
igenkännande. Sammantaget visar alla dessa missförstånd på en misstänksamhet 
mot konsterfarenheten eftersom att den glider undan förståelsen av historien som en 
serie handlingar. 
62 Paul Ricoeur, ”Tillägnelse”, i Homo Capax, s.52. Gadamer beskriver theoria som 
”att bli hänryckt införlivad i det åskådade.”, Gadamer, Sanning och metod, s. 105. 
63 Jacques Rancière, Texter om politik och estetik, översättning Christina Kullberg 
(Lund: Propexus, 2006).  
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på vilken det förflutna spelas upp som just historia, kan den 
verksamhet som sammanför det förflutnas fragment till ett 
gemensamt och politiskt narrativ liknas vid ett, i dubbel bemärkelse 
sinnesbildande, spel som vi kan ta del av. Ranciére beskriver denna 
iscensättande verksamhet som: 

en liten optisk maskin som visar tankar och som väver samman 
förnimmelser, affekter, namn och idéer. Den utgör den sensibla 
gemenskap som dessa länkar skapar, och den intellektuella 
gemenskap som gör sådan sammanvävning tänkbar. Scenen belyser 
koncepten i deras relation till de nya objekt som de försöker 
anamma, gamla mål de försöker omvärdera och mönster de bygger 
eller förändrar för detta syfte.64 

Scenen utgör här det topos där ett tänkandes sinnliga presentationer 
kan urskiljas. Vad scenen har att tillföra det idéhistoriska tänkandet 
är en inramning av de litterära, politiska och figurativa represen-
tationer som sammantaget bildar vad Ranciere kallar poetics of 
knowledge.65 Samtidigt bildar iscensättandet en ingång till tänk-
andets sensibilitet där idéer framstår i ny dager som sinnliga presen-
tationer.66 I förhållande till en undersökning av kultiveringstänkandet 

                                                      
64 Jacques Rancière, Aisthesis: Scenes from the Aesthetic Regime of Art, 
översättning Zakir Paul (London: Verso Books 2013), s. xi. [Citat: ”a little optical 
machine that shows us thought busy weaving together perceptions, affects, names 
and ideas, constituting the sensible community that these links create, and the 
intellectual community that makes such weaving thinkable. The scene captures 
concepts at work, in their relation to the new objects they seek to appropriate, old 
objects that they try to reconsider, and the patterns they build or transform to this 
end.”]   
65 Jacques Rancière, The Names of History: On the Poetics of Knowledge, 
översättning Hassan Melehy (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994). 
66 Se Rancière om det delande av det sinnliga som föregår och bestämmer vem som 
får träda fram i det politiska rummet: ”Det är en uppdelning av tider och rum, av det 
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kan Ranciéres uppmärksamhet på politikens estetiska dimensioner 
belysa hur distribueringen av det sinnliga ligger till grund för 
modernitetens institutionaliserade bildningstänkande och också hur 
tänkandet svårligen låter sig fångas som idéhistoria. 

Vad Rancière uppmärksammar är hur den kritiska analysen kan 
närma sig tänkandet som en sinnlig praktik. Intresset för kritikens 
sinnliga dimensioner har under senare år framförts som ett 
komplement den kritiska teoribildningens hegemoni inom delar av 
humaniora. I boken The Limits of Critique ifrågasätter litteratur-
vetaren Rita Felski en gängse förväntan på att forskaren ska ställa sig 
misstänksam inför den text som undersöks. Utan att förringa i detta 
fall Ricoeurs förståelse av misstankens hermeneutik, betonar Felski 
som själv länge har arbetat med kritisk kulturteori, att ett material 
kan undersökas genom flera stämningar. Den kritiska blick vi skolas 
till innebär också att ”initieras in i en särskild sensibilitet”, skriver 
Felski.67 Litteraturvetaren Toril Moi refererar till Felski i Revolution 
of the Ordinary, där hon poängterar risken för förutsägbarhet i den 
kritiska analysen.68 Vad som hittas i det dolda är snarast det som 
redan är givet hos läsaren som penetrerar materialet i jakt på detta 
gömda. Man hittar det man letar efter. Följligen uppmanar Moi oss 
till att söka nya sätt att tänka i förhållandet till skrivandet och 
läsandet. 

                                                                                                                
synliga och det osynliga, av ordet och lätet, som på samma gång definierar 
politikens plats och vad som står på spel i politiken, uppfattad som 
erfarenhetsform.” Rancière: Texter om politik och estetik, s.201. 
67 Rita Felski, The Limits of Critique (Chicago: University of Chicago Press, 2015), 
s. 22. 
68 Toril Moi, ”Nothing is Hidden”, Revolution of the Ordinary: Literary Studies 
After Wittgenstein, Austin and Cavell (Chicago: The University of Chicago Press, 
2017), s.177ff. 
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Läsandet utgör en nyckelfråga i idéhistorien där det, liksom 
seendet, har reglerats och formats i enlighet med ideala relationer 
mellan det intelligibla och det sensibla. Behovet av nya sätt att tänka, 
läsa och skriva har under senare år lyfts fram som en etisk-politisk 
fråga.69 Inte minst har feministiska och postkoloniala teoretiker lyft 
fram erfarenhetens politiska dimensioner i syfte att ifrågasätta de 
dikotomier som delat upp privat–offentligt, natur–kultur, innehåll–
form, passivt–aktivt, kvinnligt–manligt. Det finns emellertid en risk 
att åberopandet av erfarenhet återskapar de binära strukturer som 
man försöker att överskrida. För hur kan man göra motstånd mot den 
logocentriska dominans som endast erkänner dess egna språk som 
sant tänkande? Riskerar man inte, som Joan Scott beskriver det, att 
med viljan att väga upp för strukturell tystnad, återupprepa den 
falliska ekonomi som detta uppvägande försöker bekämpa?70 Utifrån 
liknande frågor har samtida historieskrivning öppnat upp olika 
motståndsstrategier för en omorientering av förhållandet mellan 
                                                      
69 Insikten om ”etiken som tragisk i sin grundstruktur” innebär enligt Elisabeth 
Hjort att minnet om de övergrepp som gjorts i det godas namn anropar en kritisk 
etik som ifrågasätter de begär som förekommer etiska riktlinjer. I inledningen till sin 
avhandling är det just Nussbaum som Hjort lyfter fram som exempel på en 
civilicerande vilja som ”riskerar att förvandlas till ett övergrepp”. Hjort, Förtvivlade 
läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik (Göteborg: Glänta 
produktion, 2015), s. 24. 
70 Joan Scott, ”The Evidence of Experience”, Critical Inquiry, summer 1991, s.779. 
Det kan vara värt att betona att det falliska inte är entydigt med alla män. Som Scott 
skriver är det ”[j]ust på grund av att fallosen inte är penisen, finns det ingen 
nödvändig överensstämmelse mellan anatomi och psykisk positionering”. [Citat: 
”[p]recisely because the phallus is not the penis, there is no necessary corre-
spondence between anatomy and psychic positioning.”] Scott diskuterar psyko-
analysen som ingång till den historiska analysen och hur fantasi utgör en nyckelroll 
i historieskrivningen, inte som historikerns begärsobjekt, utan som historikerns 
deltagelse i den historiska iscensättningen som historiker. Joan Scott, The Fantasy 
of Feminist History (Durham: Duke University Press, 2011), s. 18 och s. 49. 
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erfarenhet och språk.71 Det är mot bakgrund av denna kritik och 
omorientering jag undersöker Nussbaums kultiveringstänkande så 
som det framträder genom läsandets aktivitet och den fantasi som 
binder ihop text och förståelse. Det är med andra ord inte bara då 
hon explicit skriver om kultivering som hennes kultiveringstänkande 
kan förstås. I de skärvor som uppstår mellan texterna och min egen 
förståelse griper jag in och fyller i utifrån en egen läsning av de 
antika texter Nussbaum förhåller sig till. Kultiveringstänkandet som 
forskningsobjekt står således inte på något enkelt sätt till förfogande 
för omprövning, utan uppstår i mötet mellan text och läsande. Min 
egen läsning av Nussbaums texter utgår från att det inte i första hand 
är genom mer eller bättre ord, utan genom sin filosofiska praktik, 
som hon försöker omförhandla en patriarkal och fallisk 
bildningstradition. Hennes aktualisering av den antika filosofin visar 
på historien som en kamp mellan olika berättelser om det förflutna 
som inte bara handlar om vilka argument som är bäst, utan också om 
genom vilka former det förflutna kan träda fram. 

Victoria Farelds beskrivning av en aktualiserande läsart utgör en 
grundton för mitt sätt att förstå det idéhistoriska arbetet med 
filosofiska texter. I sin avhandling Att vara utom sig inom sig. 
Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet, använder hon sig 
av begreppet aktualisering ”för att markera att [studiet] inte enbart 
eller huvudsakligen handlar om uttolkning eller reception. [---] Det 
utgör ett försök att granska det bestämda sätt på vilket Taylor 
konstruerar historien, hur han använder och aktualiserar tänkare för 

                                                      
71 Jacques Derrida, Writing and Difference, översättning Alan Bass (London: 
Routledge, 2001); Martin Jay, Songs of Experience: Modern American and 
European Variations on a Universal Theme (Berkeley: University of California 
Press, 2004).  
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att upprätta kontexter till sina egna texter”.72 Som Fareld skriver, är 
den aktualiserande läsarten inte upptagen av en historiekontext-
ualiserande ambition utan snarare av ”frågan om hur man tolkar 
eller, mer precist, använder filosofiska texter för att upprätta en egen 
filosofisk position.”73 

Min ansats att läsa Nussbaums aktualisering av den antika 
filosofin och samtidigt säga något om en nutida utbildningspolitisk 
situation medför att jag, i likhet med Fareld, utsätter mig för den 
”dubbelhet” det innebär att använda tänkare i syfte att konstituera 
mitt eget tänkande.74 Att jag befattar mig med ett pågående 
filosofiskt arbete vars tidsaxel i stort sett är densamma som mitt eget 
liv medför en risk att fastna i ”händelsens fälla”, där samtidens 
politiska och intellektuella diskurser försvårar analysen.75 Jag tror 
dock inte att denna risk är utmärkande för studien av ett samtida 
material. Som läsare och forskare är vi alltid inbeddade i den samtid 
varur historien skapas. För att kunna åstadkomma distans och 
perspektiv har jag funnit det nödvändigt att gå så nära Nussbaums 
arbete jag kan komma.  

Under arbetet med hennes författarskap har jag därför också läst 
de texter som hon skriver om. Detta görs inte i syfte att bedöma 
hennes tolkning eller att jämföra hennes läsning av klassiska texter 
med andras, utan för att försöka få en djupare förståelse av hennes 
filosofiska arbete. Hur jag närmar mig Nussbaums texter är en del av 
ett läsandets och tänkandets praktik där teori förstås i betydelsen av 

                                                      
72 Victoria Fareld, Att vara utom sig inom sig. Charles Taylor, erkännandet och 
Hegels aktualitet (Göteborg: Glänta produktion, 2008), s.16.  
73 Fareld, Att vara utom sig inom sig, s.15. 
74 Fareld, Att vara utom sig inom sig. 
75 Brown, Att vinna framtiden åter, s. 134f. Begreppet händelsens fälla tar Brown 
från Maurice Merleau-Ponty, ”Sartre, Merleau-Ponty: Les lettres d’une rupture”, 
Magazine litteraire, nr 320, 1994, s. 74-76. 



57 
 

ett seende som försöker göra den lästa texten rättvisa.76 Denna ansats 
kan liknas vid författaren Elisabeth Hjorts tankar om läsande. 
”Genom att göra läsningen till en förvandlande kritik där begäret att 
dominera byter riktning mot begäret efter rättvisa kan läsningen bli 
en etisk praktik”, skriver hon och fortsätter: ”Den förändring av 
begärets riktning som den etiska läsningen syftar till har betydelse 
också efter själva läsakten, och står i förbindelse med politiskt 
förändringsarbete.”77 Hjorts tankar om en etisk förändringspraktik 
visar på ett försök att omförhandla den kritiska analysens 
begärstruktur. I relation till bildningsbegreppet kan denna kritik ses 
som ansatsen till att tänka bortom det självkonstituerande subjektet 
och Ordets makt över erfarenheten. 

Material och tidigare forskning 

Jag undersöker Nussbaums författarskap från hennes första två 
publicerade artiklar, båda betitlade ”ΨΥΧΗ in Heraclitus” från 1972, 
fram till The Monarchy of Fear: A Philosopher Looks at our 
Political Crisis som publicerades 2018. Utbildad i klassisk filologi 
och filosofi vid Harvard har Nussbaum skrivit fler än tjugo böcker 
och över fyrahundra artiklar. Flera böcker och artiklar är översatta 
till andra språk, framförallt till tyska. Dessutom har Nussbaum varit 
redaktör för, och medförfattare till flera antologier och skrivit ett 
stort antal recensioner. Hon är utnämnd till en av nutidens mest 
inflytelserika filosofer och har en rad akademiska utmärkelser och 
styrelseuppdrag.  

Jag gör inga anspråk på att ge en heltäckande och systematisk 
genomgång av Nussbaums författarskap, liv och tänkande som 
sådant, utan avgränsar min undersökning till den problematik som, i 
                                                      
76 Hjort, Förtvivlade läsningar, s.12. 
77 Hjort, Förtvivlade läsningar, s.12. 
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hennes läsning av antikens tänkare, kretsar kring kultiverings-
tänkandet och hur detta framträder i böcker, artiklar, kommentarer, 
recensioner och intervjuer. I läsningen av hennes texter fokuserar jag 
på hur hon arbetar fram idéer om en kultivering av känslor, sinnen 
och förnuft och på vilka sätt dessa idéer ingår i en övergripande 
kritik av vad hon uppfattar som samtidens ekonomistiska tänkande. 

Nussbaum har själv delat in sitt författarskap i två kategorier: å 
ena sidan de arbeten där hon utvecklar sitt filosofiska tänkande, å 
andra sidan de texter där hon tillämpar sina teorier på samtida 
politiska problem.78 Här är det främst de förra texterna jag lägger till 
grund för undersökningen av hennes kultiveringstänkande.79 Utöver 

                                                      
78 Nussbaum, ”Introduction”, Philosophical Interventions: Book Reviews 1986-2011 
(New York: Oxford University Press, 2012). 
79 Martha Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium: Text with Translation, 
Commentary, and Interpretative Essays (Princetown: Princeton University Press, 
1978); Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek 
Tragedy and Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1986/2001); 
Martha Nussbaum, Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature (Cary, 
NC: Oxford University Press, 1990); Martha Nussbaum, The Therapy of Desire: 
Theory and Practice in Hellenistic Ethics (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1994/2009); Martha Nussbaum, Poetic Justice: The Literary Imagination and 
Public Life (Boston: Beacon Press, 1995); Martha Nussbaum, Women and Human 
Development: The Capabilities Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 
2000); Martha Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001) och Martha Nussbaum, Political 
Emotions: Why Love Matters for Justice (Cambridge, Massachusetts: Belknap Press 
of Harvard University Press, 2013). Hennes tolkning av filosofihistorien 
framkommer också i antologier som behandlar klassisk filosofi och då i synnerhet 
Aristoteles texter, där Nussbaum ofta ingår i diskussioner med samtida uttolkare. 
Några av dessa artiklar som utgör nyckeltexter i undersökningen är Martha 
Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, I” och ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, II” i Phronesis, vol. 
1, 17, 1972. Martha Nussbaum, ”Shame, Separatedness, and Political Unity: 
Aristotle’s Criticism of Plato” i Essays on Aristotle’s Ethics, (red.), Amélie 
Oksenberg Rorty (University Presses Of California, 1981); Martha Nussbaum, 



59 
 

dessa teoretiskt orienterade texter är Nussbaums relation till sin 
samtids utbildningspolitiska diskussioner viktig i förståelsen av den 
roll hon har fått som en av vår tids mest inflytelserika filosofer.80 De 
utbildningrelaterade böckerna Cultivating Humanity: A Classical 
Defence of Reform in Liberal Education och Not for Profit: Why 
Democracy Need the Humanities har fått bred uppmärksamhet som 
försvar för den högre utbildningens kultiverande eller bildande 
aspekter och för utbildningens demokratiska uppdrag. Titeln 
Cultivating Humanity kan uttolkas som en kultivering av 
mänskligheten likaväl som att kultivera det mänskliga. Båda 
tolkningarna stämmer väl överens med det mottagande Nussbaum 
har fått som bundsförvant i en internationell kritik av humanioras 
marginalisering. I det sammanhanget utgör hennes utbildnings-
relaterade texter både ett försvar av humanioras egenvärde och 

                                                                                                                
”Changing Aristotle’s Mind” som hon skrev tillsammans med Hilary Putnam i 
Essays on Aristotle's De Anima, (red.), Martha Nussbaum och Amélie Oksenberg 
Rorty (Oxford: Clarendon Press, 1992); Martha Nussbaum, ”Tragedy and Self-
suficiency: Plato and Aristotle on Fear and Pity” i Essays on Aristotle’s Poetics, red. 
Amélie Oksenberg Rorty (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992); Martha 
Nussbaum, ”Poetry and the Passions: Two Stoic Views” i Passions and 
Perceptions: Studies in Hellenistic Philosophy of Mind, (red.), Jacques Brunschwig 
och Martha Nussbaum (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1993); 
Martha Nussbaum, ”Aristotle on Human Nature and the Foundations of Ethics” i 
World, Mind and Ethics: Essays on the Ethical Philosophy of Bernard Williams, 
red. J.E.J. Altham och Ross Harrison (Cambridge: Cambridge University Press, 
1995); Martha Nussbaum,”Aristotle on Emotions and Rational Persuation” i Essays 
on Aristotle’s Rhethoric, (red.), Amelie Oksenberg Rorty (Berkeley: University of 
California Press, 1996) och Martha Nussbaum, ”The Dicernment of Perception: An 
Aristotelian Conception of Private and Public Rationality” i Aristotle’s Ethics: 
Critical Essays, (red.), Nancy Sherman (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 
1999). 
80 Nussbaum är utnämnd som en av världens 50 mest inflytelsesrika filosofer på 
https://thebestschools.org/features/most-influential-living-philosophers/ 
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bildande verksamhet och ett underlag för de initiativ som vid till 
exempel svenska universitet söker etablera en bred humanistisk 
utbildning med ideal delvis hämtade från den amerikanska liberal 
education- traditionen. 

Forskningen som relaterar till Nussbaums arbeten spänner över 
områden som vida överstiger ramarna för denna avhandling. Hennes 
författarskap är väl uppmärksammat inom det återuppväckta 
intresset för dygdetiken och dess tankar om hur människor kan leva i 
enlighet med det gemensamt goda.81 I synnerhet har hon fått 
genomslag med ”the capabilities approach”, det vill säga den teori 
om grundläggande förmågor hon har utvecklat i samarbete med 
Amartaya Sen som ett alternativ till bland annat Rawls 
rättvisetänkande. Denna teori utgör numera en grund i FN:s 
utvärdering av utvecklingsländer, där man utgår från Nussbaums 
beskrivning av vilka förmågor som bör tillgodoses utifrån en 
grundläggande nivå för ett värdigt liv.82 Hennes teori om förmågor 
har utforskats inom en rad skilda discipliner, framför allt i 
jämförande studier inom etik och mänskliga rättigheter. Några av de 
viktigaste studierna inom detta område är Emma Franchini, Human 

                                                      
81 På olika sätt berör dessa studier frågor om de politiska känslornas kultivering, 
dock utifrån andra perspektiv än vad som faller innanför mina intressen i denna 
avhandling. Nussbaums aristoteliska argument för värdepluralism har använts i flera 
studier om värdegrundsarbete inom olika verksamheter.  
82 ”The Human Development and Capability Association” grundades 2004 och 
samlar forskning om och tillämpning av kapacitetsteorin. Som de betonar är det 
stora kontraster mellan hur Amartaya Sen och Nussbaum använder sig av 
kapacitetsbegreppet, men sammantaget framhåller de på sin hemsida att det handlar 
om att ”The standard of living lies in the living, and not in the possession of 
commodities”. I John M. Alexander, Capabilities and Social Justice: The Political 
Philosophy of Amartya Sen and Martha Nussbaum (Aldershot: Ashgate, 2008), 
undersöks Nussbaums rättviseteori i förhållande till Sens arbeten, det liberala arvet 
samt Nussbaums aktualisering av Aristoteles.  
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Rights and Martha Nussbaum’s Capabilities Approach. Connections 
and Interrelations; Jenny Ehnbergs avhandling Globalization, 
Justice, and Communication: A Critical Study of Global Ethics och 
John M. Alexanders Capabilities and Social Justice: The Political 
Philosophy of Amartaya Sen and Martha Nussbaum.83 Ehnberg 
jämför fyra olika teorier för en hållbar global utveckling, där 
Nussbaums kapacitetsteori utgör en delstudie. Här undersöks 
kapacitetsteorins filosofiska grunder, medan Alexander bland annat 
undersöker Nussbaums aristoteliska grundantaganden och visar på 
att kapacitetsteorin kan överskrida den liberala inramning som den 
ges av Nussbaum. 

Som jag redan har nämnt läser jag Nussbaums kultiverings-
tänkande utifrån en svensk idéhistorisk diskussion som lyfter fram 
bildningsbegreppets relevans såväl inom utbildning som i ett större 
politiskt sammanhang.84 Tongivande i detta arbete är Anders 

                                                      
83 Tre avhandlingar som behandlar Nussbaums kapacitetsteori är Emma Franchini, 
Human Rights and Martha Nussbaum’s Capabilities Approach. Connections and 
Interrelations opublicerad doktorsavhandling (Rom: 1LUISS Guido Carli 
University, 2012) och Johannes Nathschläger, Der Begriff des guten Lebens bei 
Martha Nussbaum. Eine kritische Untersuchung des Capabilities Approach, 
opublicerad doktorsavhandling (Munchen 2013) och Jenny Ehnberg, Globalization, 
Justice, and Communication: A Critical Study of Global Ethics (Uppsala: Acta 
Universitatis Uppsaliensis: 2015). Se även Adam Galamaga, Philosophie der 
Menscherechte von Martha C. Nussbaum. Eine Einfurung in den Capabilities 
Approach (Marburg: Tectum, 2014). 
84 Två svenska avhandlingar som visar hur Nussbaums arbete kan användas i 
undersökningen av utbildningspraktiker är David Lifmark, Emotioner och 
värdegrundsarbete. Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola (Umeå: 
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet, 2010) och 
Annika Manni, Känsla, förståelse och värdering. Elevers meningsskapande i 
skolaktiviteter om miljö- och hållbarhetsfrågor (Umeå: Institutionen för 
naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet, 2015). Se även 
Lovisa Bergdahl, Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as 



62 
 

Burmans, Bernt Gustavssons och Sven-Eric Liedmans många texter 
om bildning och högre utbildning.85 Två böcker som ger en god 
introduktion till Nussbaums kultiveringstänkande kan här nämnas.86 
I Gustavssons Kunskapsfilosofi har Nussbaum en främträdande roll 
som företrädare för den praktiska kunskapen fronesis som Gustavson 
kontrasterar mot de två andra kunskapsformerna epistéme och 
                                                                                                                
Questions for Education (Stockholm: Department of Education, Stockholm 
University, 2010). I avhandlingen undersöker Bergdahl Nussbaums kosmopolitiska 
sympatier i relation till frågan om religionens plats i utbildningen. Se också Ylva 
Bergström, ”En läsning av Martha Nussbaums Cultivating Humanity”, i Utbildning 
och demokrati, vol 9, nr 1, 2000. 
85 Burman, Kultiverandet av det mänskliga; Burman och Sundgren (red.), Svenska 
bildningstraditioner; Burman (red.), Våga veta! Burman och Mehrens (red.), Det 
goda lärandet; Burman (red.), Att växa som människa; Anders Burman (red.), Konst 
och lärande. Essäer om estetiska lärprocesser (Huddinge: Södertörns högskola, 
2014); Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk 
belysning (Stockholm: Wahlström och Widstrand, 2000); Bernt Gustavsson, (red.), 
Bildningens förvandlingar (Göteborg: Daidalos, 2007); Bernt Gustavsson, 
Utbildningens förändrade villkor. Nya perspektiv på kunskap, bildning och 
demokrati (Stockholm: Liber, 2009); Liedman, Ett oändligt äventyr; Liedman, I 
skuggan av framtiden; Liedman, Hets! En bok om skolan (Stockholm: Bonnier, 
2011); Tomas Englund, ”Educational Implications of the Idea of Deliberative 
Democracy” i Mark Murphy and Ted Fleming (red.), Habermas, Critical theory and 
Education (New York: Routledge, 2010); Henrik Bohlin, ”Vad är medborgerlig 
bildning”, i Peter Strandbrink, Beatriz Lindqvist och Håkan Forsberg (red.), Tvära 
möten. Om utbildning och kritiskt lärande (Huddinge: Södertörns högskola, 2011); 
Henrik Bohlin, ”Måttstockarnas mångfald och dialogens möjlighet”, i Anders 
Burman och Lena Lennerhed (red.), Sekelslut. Idéhistoriska perspektiv på 1980- och 
1990-talen (Stockholm: Atlas akademi, 2011); Bohlin, Medborgerlig bildning; 
Forser och Karlsohn (red.), Till vilken nytta?; Thomas Karlsohn, Originalitetens 
former. Essäer om bildning och universitet (Göteborg: Daidalos, 2012); Thomas 
Karlsohn (red.) Universitetets idé; Uggla, Gränspassager. 
86 Ett exempel på en tysk studie av Nussbaums kultiveringstänkande är Philipp 
Hauner, Das Bildungsideal bei Martha Nussbaum opubl. doktorsavhandling 
(Munchen: Grin Verlag, 2014). 
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techne. Burman ägnar i Kultiverandet av det mänskliga. Essäer om 
liberal education, bildning och tänkande ett kapitel åt att undersöka 
de bärande idéerna i Nussbaums försvar för liberal education i 
Cultivating Humanity.87 Även om jag sluter mig till Burmans, 
Gustavssons och Liedmans övergripande försvar för de humanistiska 
dygdernas omistliga värde, så efterfrågar jag också fördjupning och 
självgranskan i detta samtal, vilket framgår av det jag har beskrivit 
som ett falliskt problem-komplex i den svenska bildningstraditionen. 
Förståelsen av bildningsbegreppet i vid bemärkelse har inom en 
svensk kontext fördjupats utifrån filosofiska perspektiv av Jonna 
Bornemark, Marcia Sá Cavalcante Schuback och Hans Ruin, med 
flera.88  

Bildningstankens aktualitet visas också i en omfattande inter-
nationell diskussion om den marginalisering av humaniora som 
orsakats av krav på att ämnen måste visa sig ekonomiskt 
lönsamma.89 Både den svenska och den internationella forskningen 
                                                      
87 Burman och Gustavsson har, förutom de texter som redan är nämnda, publicerat 
en rad artiklar som lyfter fram Nussbaum. 
88 Ilan Gur Ze’ev och Klas Roth (red.), Education in the Era of Globalization 
(Dordrecht: Springer, 2007); Jonna Bornemark och Fredrik Svenaeus (red.), Vad är 
praktisk kunskap? (Huddinge: Södertörns högskola, 2009); Jonna Bornemark (red.), 
Det främmande i det egna. Filosofiska essäer om bildning och person (Huddinge: 
Södertörns högskola, 2007); Andrus Ers och Hans Ruin (red.), Rethinking Time. 
Essays on History, Memory, and Representation (Huddinge: Södertörns högskola: 
2011); Cavalcante Schuback, Lovtal till intet; Cavalcante Schuback och Ruin, 
“Bildning och filosofi”. 
89 Bill Readings, The University in Ruins (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1996); Amy Gutman, Democratic Education (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1987); Dominick LaCapra, ”The University in Ruins?”, Critical 
Inquiry, vol. 25, nr 1, 1998; Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline 
(University Presses Of California, 2005); Lars Sewilius Berg och Lena Ulrika 
Rudeke, Humanism utan humaniora. Humaniora utan humanism (Göteborg: ABF 
Göteborg, 2002); Derek Bok, Universities in the Marketplace: The 
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belyser hur det som tidigare setts som universitetets uppgift med 
bildandet av etiska och politiska subjekt ändrats i linje med att en 
näringslivsdriven logik inriktad på att producera arbetskraft får 
reglera universitetens ekonomi. Antalet artiklar och böcker som 
genererats på detta tema under de senare åren visar på en 
genomgripande frustration hos de som arbetar inom humanistiska 
ämnen, och en lika stor brist hos den ekonomiska och politiska 
makten vad gäller att ta till sig denna kritik. Problemet är inte heller 
avgränsat till universitetet eller till utbildningen, utan uppgår alltmer 
i vad som skulle kunna kallas ett common sense, eller sunt förnuft.90 
Det är mot detta förmenta förnuft som jag, genom att utforska 
Nussbaums läsning av den antika filosofin, vill tänka om bildnings-
begreppets aktualitet idag. Även om jag i avhandlingen sällan 
relaterar Nussbaums filosofi till svensk eller internationell forskning 
om universitetens situation, eller marginaliseringen av humanioras 
humanistiska ämnen, så är dessa diskussioner en utgångspunkt för 
mitt eget intresse för Nussbaums filosofiska arbete. 

De politiska känslornas tematik som Nussbaum undersöker i sitt 
författarskap utgör en del av den växande forskningsinriktningen om 
emotioner och deras roll i det politiska livet. Här skiljer sig 

                                                                                                                
Commercialization of Higher Education (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
2003); Simon Morgan Wortham, Counter Institutions: Jacques Derrida and the 
Question of the University (New York: Fordham University Press, 2006); Anthony 
Kronman, Education’s End: Why Our Colleges and Universities Have Given Up on 
the Meaning of Life (New Haven: Yale University Press, 2007); Gayatri 
Chakravorty Spivak, An Aesthetic Education in the Era of Globalization 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012); Collini, What are Universities 
For? 
90 Bornemark, Det omätbaras renässans. Bornemark utforskar vår tids 
ekonomistiska logik och hur den griper in i människors liv. Men hon visar också en 
väg ut från denna logik med hjälp av renässanshumanisten Cusanus 
kunskapsbegrepp. 
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emotionsforskningens tolkning av känslor inom en kognitiv 
förståelsesram från den affektteori som ofta förknippas med Humes 
tankar om känslor som omedelbara, kroppsliga upplevelser.91 
Nussbaums forskning kan i breda drag sägas relatera till tre olika 
förgreningar inom emotionsforskningen. Den första förgreningen är 
orienterad utifrån nyaristoteliska teoretikers kritik av en dualistisk 
politisk filosofi, där frågor om begär, genus, känslor och förnuft 
återkommer. Exempel på denna forskning är Barbara Koziak, 
Retrieving Political Emotion: Thumos, Aristotle and Gender; 
Marlene Sokolon, Political Emotions: Aristotle and the Symphony of 
Reason and Emotion och antologin Leonard Ferry och Rebecca 
Kingston (red.), Bringing the Passions Back in: The Emotions in 
Political Philosophy (Vancouver 2008).92  

En annan förgrening är inom en samtida politisk och feministisk 
teori, där inte minst den engelska politiska teoretikern Sarah Ahmed 
har fått stor uppmärksamhet med The Cultural Politics of Emotion, 
en bok som på många sätt berör samma områden som Nussbaum. En 
tredje förgrening som ofta relaterar till Nussbaums texter utan vidare 
ömsesidig uppmärksamhet är en feministisk orienterad omsorgsetik 
där bland annat Ulla Holms avhandling Modrande och praxis. En 
feministfilosofisk undersökning från 1993 utgör ett tidigt arbete med 

                                                      
91 Paul Hoggett and Simon Thompson (red.), Politics and the Emotions: The 
Affective Turn in Contemporary Political Studies (London: Continuum, 2012). 
92 Barbara Koziak, Retrieving Political Emotion: Thumos, Aristotle and Gender 
(University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2000); Marlene K. 
Sokolon, Political Emotions: Aristotle and the Symphony of Reason and Emotion 
(DeKalb: Northern Illinois Press, 2006); Leonard Ferry och Rebecca Kingston 
(red.), Bringing the Passions Back in: The Emotions in Political Philosophy 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 2008). Se även Hege Dypedokk 
Johnsen, Erôs and Education: Socratic Seduction in Three Platonic Dialogues 
(Stockholm: Department of Philosophy, Stockholm University, 2016).  
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koppling till Nussbaums aristoteliska etik.93 Här bör också nämnas 
antologin Tanke, känsla, identitet, där Holm var redaktör 
tillsammans med Eva Mark och Lilli Alanen, och där Nussbaums 
känsloteori presenterades tillsammans med fem andra kvinnliga 
filosofers texter om relation mellan tanke och känsla.94 

Emotionsforskningens fokus på de ofta diffusa skiljelinjerna 
mellan det privata och det offentliga är centralt i förståelsen av de 
politiska känslorna som Nussbaum skriver fram. Mer sällsynt är en 
forskning som sätter Nussbaum i relation till en existentialistisk 
filosofi som i Ronald L. Hall, The Human Embrace: The Love of 
Philosophy and the Philosophy of Love: Kirkegaard, Cavell, Nuss-
baum.95 I en anglosaxisk filosofisk kontext ligger Nussbaums 
tänkande i förgrunden för uppmärksamheten kring antikens 
                                                      
93 I Ulla Holm, Modrande och praxis. En feministfilosofisk undersökning (Göteborg: 
Daidalos, 1993) och Ulla Holm, Empati. Att förstå andra människors känslor 
(Stockholm: Natur och kultur, 2001), relaterar Ulla Holm till Nussbaums 
aristoteliska känsloteori. Se även Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004).  
94 Tillsammans med Lilli Alanen och Eva Mark redigerade Holm antologin Tanke, 
känsla, identitet (Göteborg: Anamma, 1997), där Nussbaums känsloteori 
presenterades tillsammans med fem andra kvinnliga filosofer. Se även Peter 
Josephson och Thomas Karlsohn (red.), Universitetets gränser (Göteborg: Arche 
Press, 2019); Thomas Karlsohn, ”Bildung, Emotion and Thought” i The thinking 
University: A Philosophical Examination of Thought and Higher Education (red.), 
Søren Bengtsen och Ronald Barnett (Cham: Springer, 2018). 
95 I Ronald L. Hall, The Human Embrace: The Love of Philosophy and the 
Philosophy of Love: Kirkegaard, Cavell, Nussbaum (University Park, PA: 
Pennsylvania State University Press, 2000) ägnas bokens tredje del ”Nussbaum: 
Tecniques of trancendence” åt en studie av Nussbaum. Hall utforskar hennes syn på 
filosofins roll i förhållande till föreställningar om ett mänskliggörande där han tar 
upp hennes relation till filosofihistoriens frågor om kärlekens roll i denna 
mänskliggörande förvandling. Hall sätter in Nussbaum i en existentialistisk tradition 
tillsammans med Kirkegaard och Cavell där han undersöker vilken roll 
kärleksbegreppet spelar i deras filosofiska arbeten. 
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föreställningsvärld om känslorna som intelligenta värdesensorer och 
deras roll i det politiska livet. Flera av de antologier som behandlar 
denna historiefilosofiska del av emotionsforskningen har Nussbaum 
som medförfattare eller redaktör.96 Därtill är Nussbaum aktiv i 
kommentarlitteraturen till klassiska texter av bland andra Platon, 
Aristoteles och Seneca.97 

Sammantaget visar forskningen om eller relaterat till Nussbaum 
på den omfattande bredd som presenteras i hennes författarskap, 
men det är också tydligt att det i hög grad är hennes mer praktisk-
filosofiska texter som ligger till grund för olika studier.  

Den kritik som riktats mot Nussbaums författarskap kan delas in i 
tre riktningar: Den ena handlar om hennes tolkningar av 
                                                      
96 Lucius Annaeus Seneca, Robert A. Kaster och Martha Nussbaum (red.), Anger, 
Mercy, Revenge. The Complete Works of Lucius Annaeus Seneca (Chicago: 
University of Chicago Press, 2010); Michael Ure och Mervyn Frost (red.), The 
Politics of Compassion (Hoboken: Taylor and Francis, 2014) samt Martha 
Nussbaum och Juha Shivola (red.), The Sleep of Reason: Erotic Experience and 
Sexual Ethics in Ancient Greece and Rome (Chicago: University of Chicago Press, 
2002). 
97 Amélie Oksenberg Rorty (red.), Essays on Aristotle's Ethics (Berkeley: 
University of California Press, 1980); Martha Nussbaum och Amélie Oksenberg 
Rorty (red.), Essays on Aristotle's De Anima (Oxford: Clarendon Press, 1992); 
Amélie Oksenberg Rorty (red.), Essays on Aristotle's Poetics (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1992); Brunschwig och Nussbaum (red.), Passions and 
Perceptions; Altham och Harrison (red.), World, Mind, and Ethics; Amélie 
Oksenberg Rorty (red.), Essays on Aristotle's Rhetoric (Berkeley: University of 
California Press, 1996); Sherman (red.), Aristotle's Ethics: Critical Essays och 
Victoria Pedrick och Steven M Oberhelman (red.), The Soul of Tragedy: Essays on 
Athenian Drama (Chicago: University of Chicago Press, 2005). Känslornas roll i 
kultiveringstänkandet hos såväl Aristoteles som hos Kant undersöks av Nancy 
Sherman, The Fabric of Character: Aristotle’s Theory of Virtue (Oxford: 
Clarendon, 1989); Nancy Sherman, Making a Necessity of Virtue: Aristotle and 
Kant on Virtue (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). Den förra boken 
bygger på Shermans avhandling för vilken Nussbaum och Rawls var handledare. 
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filosofihistoriens tänkare, i synnerhet hennes läsning av Aristoteles 
etik.98 En andra riktning ingår i en litteraturvetenskaplig debatt om 
etisk kritik.99 Den sista riktningen står i direkt relation till hennes 
praktisk-politiska filosofi.100 De två senare riktningarna inkluderar 
                                                      
98 Kate Larson, ”Everything Important is to do with Passion: Iris Murdochs 
Concept of Love and its Platonic Origin (Uppsala: Dept. Of Philosophy, Uppsala 
University, 2009); Manuel Knoll, ”Martha Nussbaum und Aristoteles”, Archiv für 
Rechts- und Sozialphilosphie, 101, 2015; Charlotta Weigelt, ”Nussbaum, Aristotle, 
and the Problem of Anthropocentrism” i kommande antologi (red.), Anders Burman 
och Synne Myrebøe, Martha Nussbaum: Ancient Philosophy, Civic Education and 
Liberal Humanism (Huddinge: Södertörn högskola, kommande). 
99 I texter som diskuterar litteraturens etiska dimensioner är Nussbaums tänkande 
ofta föremål för kritik, som i Nora Hämäläinen, A Literary Turn: Rethinking the 
Roles of Generalization and Theory in Anglo-American Moral Philosophy 
(Helsinki: University of Helsinki, Department of Philosophy, 2009) och i Hall, The 
Human Embrace. Andra texter som tar upp Nussbaums tankar om litteraturens 
etiska roll är John Horton and Andrea Baumeister, ”Literature, Philosophy and 
Political Theory” i Literature and the Political Imagination (London: Routledge, 
1996); John Horton, ”Life, literature and ethical theory: Martha Nussbaum on the 
role of the literary imagination in ethical thought”, i Literature and the Political 
Imagination (London: Routledge, 1996); Joshua Landy, ”A Nation of Madame 
Bovarys: On the Possibility and Desirability of Moral Improvement Through 
fiction” i Garry L. Hagberg, Art and Ethical Criticism (Oxford: Blackwell, 2008); 
Terry Eagleton, Sweet Violence: The Idea of the Tragic (Oxford: Blackwell, 2003) 
och Hjorths avhandling Förtvivlade läsningar. Se även Richard Kearney, 
Traversing the Imaginary: Richard Kearney and the Postmodern Challenge, red. 
Peter Gratton and John Panteleimon Manoussakis (Evanston, IL: Northwestern 
University Press, 2007). Här återges ett samtal mellan Kearney och Nussbaum där 
han ställer frågor om hennes tankar om litteraturens etiska dimensioner inte är väl 
naiva och optimistiska. 
100 Relevant för min egen undersökning av Nussbaum är också den filosofiska 
kommentarslitteraturen och framförallt hur Nussbaum responderar mot denna. Se 
till exempel: Geoffrey Galt Harpham, ”The Hunger of Martha Nussbaum”, 
Representations 77, California 2002; Myles Burnyeat, ”Aristotle on Learning to be 
Good” i Essays on Aristotle’s Ethics, (red.), Amelie Rorty (Berkeley: University of 
California Press, 1980); John Deigh, ”Nussbaum’s Defence of the Stoic Theory of 
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båda den kritik Nussbaum fått inom en feministisk och filosofisk 
kontext. Här vill jag lyfta fram två belysande exempel på en viktig 
kritik av Nussbaums känslopolitiska arbete som jag själv har valt att 
inte gå in på.101 I ”Reasoning About Well Being: Martha 
Nussbaum’s Methods of Justifying the Capabilities”, diskuterar 
Alison Jaggar två nyckelproblem i Nussbaums försvar för en 
rättvisepolitik som utgår från människors möjligheter till att leva väl. 
Problemen, ”the normative proceduralist or informed-desire 
approach” och ”the neo-platonist substantive good approach” 
handlar delvis om Nussbaums tillvägagångssätt som Jaggar tycker 
visar på bristande stringens och etiska riktlinjer. Men i Jaggars 
artikel framkommer också delar av den diskussion inom amerikansk 
filosofisk feminism där hon själv och Nussbaum varit delaktiga, och 
där Nussbaums breda engagemang i olika frågor väckt en hel del 
irritation.102 I relation till kultiveringstänkandet lyfter Jaggar också 
upp en central problematik inom moralisk epistemologi som handlar 
om att den som skriver fram de normativa förslagen ofta har sig själv 

                                                                                                                
Emotions”, Quarterly Law Review, 19, 2000 och John Deigh, ”Nussbaum’s 
Account of Compassion”, Philosophy and Phenomenological Research, vol. 68, nr 
2, 2004; Martha Nussbaum, ”Eros and Ethical Norms: Philosophers Respond to a 
Cultural Dilemma” i Martha Nussbaum och Juha Shivola (red.), The Sleep of 
Reason: Erotic Experience and Sexual Ethics in Ancient Greece and Rome 
(Chicago: University of Chicago Press, 2002); Martha Nussbaum, ”Responses in 
Book Symposium on Nussbaum, Upheavals of Thought” (2004); Martha Nussbaum, 
”Analytic Love and Human Vulnerability: A Comment on Lawrence Friedman’s ’Is 
There a Special Psychoanalytic Love?’, Journal of the American Psychoanalytic 
Association 53, 2005; Martha Nussbaum, ”Replies”, Special issue Journal of Ethics 
10, 2006. 
101 Lauren Gail Berlant (red.), Compassion: The Culture and Politics of an Emotion 
(New York: Routledge, 2004). 
102 Nussbaum visar på en del av dessa dispyter i Philosophical Interventions se till 
exempel Nussbaums kritik av Judith Butler och Charlotte Witt. 
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som förebild.103 Valgerdur Palmadottirs avhandling Perplexities of 
the Personal and the Political: How Women’s Liberation became 
Women’s Human Rights undersöker hur förståelser av det personliga 
och det politiska utvecklades i den feministiska debatten från sent 
1960-tal och fram till mitten av 1990-talet, en tid som omfattar stora 
delar av Nussbaums verksamma tid som filosof. I kapitlet ”The 
Human Rights Turn of Global Feminism Theoretically context-
ualized”, lyfter Palmadottir fram Nussbaums arbete inom ett 1990-
tal där ett tidigare radikalfeministiskt fokus på vittnesmål som 
medvetandehöjande politik ersattes av ett globalt institutionellt 
arbete där frågor om kvinnors liv inkorporerades inom en större 
diskussion om mänskliga rättigheter.104 I likhet med Jaggar 
ifrågasätter Palmadottir innebörden av Nussbaums tankar om 
medkänsla som politiskt begrepp och ingång till att inkludera de 
röstlösas röst i ett politiskt samtal om krav på rättigheter. Att 
människors rätt till rättigheter villkoras av den vita filosofens 
erkännande då det i slutänden är filosofen/Nussbaum som tolkar vad 
som är viktigt för till exempel analfabeta, indiska kvinnor, och vilka 
av deras värderingar som ses som kulturellt betingade och vilka 
värderingar som bedöms vara omedvetna fördomar, innebär vad de 
båda ser som risk för en illiberal och neo-kolonialiserande politik.105 
Jaggars och Palmadottirs invändningar är högst relevanta för det 
kultiveringstänkande som undersöks i denna avhandling, men faller 
utanför det område jag har valt att utforska. Med den politiska 

                                                      
103 Alison Jaggar, ”Reasoning About Well‐Being: Nussbaum’s Methods of 
Justifying the Capabilities”, Journal of Political Philosophy, 14, 2006, s. 320. 
104 Valgerdur Palmadottir, Perplexities of the Personal and the Political: How 
Women’s Liberation became Women’s Human Rights (Umeå: Department of 
Historical, Philosophical and Religious Studies, Umeå University, 2018), s. 146ff. 
105 Jaggar, ”Reasoning About Well‐Being”, s.318ff., Palmadottir, Perplexities of the 
Personal, s. 45 
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förskjutning som har skett under de senaste decennierna anser jag 
det också vara relevant att inte fastna i en uttömmande kritik av den 
liberala humanism som Nussbaum utgår från, utan snarare ställa 
frågor till detta tänkande för att kunna urskilja vilka otänkta potential 
det kan tillföra vår egen tid. 

En begränsning i kritiken av Nussbaum är det jag ser som en 
avsaknad av en djupare förståelse av hennes filosofiska arbete. I den 
litteratur som föreligger visar det sig vara ett större intresse för att 
använda Nussbaum för att tydliggöra egna poänger än för att 
undersöka hennes filosofi, en kritik som också kan riktas mot mitt 
eget arbete om Nussbaums kultiveringstänkande. Men även om det 
föreligger flera texter om Nussbaums filosofi och tankar om 
utbildning saknas det fortfarande en undersökning av hennes 
filosofiska praktik och en djupare studie av hennes antikläsningar. I 
den kommande antologin Martha Nussbaum: Ancient Philosophy, 
Civic Education and Liberal Humanism undersöker svenska forskare 
viktiga aspekter i Nussbaums författarskap utifrån olika kritiska 
perspektiv. Utav Nussbaums gedigna författarskap är det lite som är 
översatt till svenska. Två böcker har kommit ut. Känslans skärpa, 
tankens inlevelse. Essäer om etik och politik gavs ut 1995 med en 
gedigen inledning av Zagorka Zivkovic. 2013 publicerades Främja 
förmågor. En modell för mänsklig utveckling. 1999 utkom 
Platon/Nussbaum som en del av skriftserien Dialoger. Här presen-
teras Nussbaums vinnande bidrag i en internationell tävling i filo-
sofisk dialog. Dialogen, ”Känslor som värdeomdömen – en filo-
sofisk dialog” , är en delvis självbiografisk berättelse om Nussbaums 
problematiska förhållande mellan en mor som inte intresserar sig för 
hennes filosofiska arbete och en auktoritär far som dialogens 
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huvudkaraktär, filosofen Anna, identifierar sig med.106 Utöver detta 
har enstaka artiklar och kapitel översatts i svenska antologier, som 
”Emotioner som värde-omdömen” i Ulla Holm, Eva Mark och 
Annika Persson (red.), Tanke, känsla, identitet; ”Den gamla 
utbildningen och tanke-akademin” från Cultivating Humanity: A 
Classical Defence of Reform in Liberal Education i Thomas 
Karlsohn i Universitetets idé. Sexton nyckeltexter; ”Emotioner och 
mänskliga samhällen” i Jonna Hjertström Lappalainen (red.), 
Klassiska texter om praktisk kunskap, som är ett översatt kapitel från 
Upheavals of Thought. I Sten Dahlstedt (red.), Berättelse och 
kunskap återges Nussbaum föreläsning vid konferensen 
”Medborgerlig bildning” i juni 2006 i artikeln ” Liberal Education 
and Global Responsibility”.107 

Med tanke på Nussbaums inflytelserika arbete, är det relativt få 
studier som tar ett större grepp om hennes författarskap. Med denna 
avhandling introducerar jag för svenska läsare en central tematik i 
Nussbaums filosofi. En övergripande ambition är att fördjupa 
förståelsen av Nussbaums filosofiska arbete och hennes läsning av 
den antika filosofin i synnerhet, där undersökningen av hennes 
kultiveringstänkande och aktualiserande läsart frilägger en filosofisk 
praktik som utmärker hennes författarskap. Min utgångspunkt i 
Nussbaums första artiklar om Herakleitos och hur dessa ligger till 

                                                      
106 Martha Nussbaum, ”Känslor som värdeomdömen – en filosofisk dialog”, 
översättning av Kerstin Gustafsson i Dialoger, nr 49 (Stockholm: Kungliga 
Dramatiska teatern, 1999). I Agneta Pleijels kommentar till dialogen framkommer 
en intressant analys som pekar mot en fråga jag själv ofta sitter kvar med efter att ha 
läst Nussbaums texter om känslor, nämligen i vilken grad allt tal om känslor riskerar 
att förlora de känslor som man säger sig vilja tala om. 
107 Martha Nussbaum, ”Liberal Education and Global Responsibility” i Sten 
Dahlstedt, m. fl., Berättelse och kunskap. En samlingsvolym (Huddinge: Södertörns 
högskola, 2006). 
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grund för hennes aktualiserande läsart är ett ouppmärksammat 
område, men, vill jag hävda, oumbärlig i förståelsen av hennes 
filosofi.108  

Disposition 

Avhandlingen består av sex kapitel, varav de två första kan ses som 
en inledning till kultiveringstematiken i Nussbaums författarskap 
respektive hur hon i sina första artiklar om Herakleitos lägger en 
arkitektonisk grund för det kommande författarskapet. Det första 
kapitlet, ”Nussbaum och utbildningens kultiverande verksamhet: Om 
behovet av en ny humanism” ger en översikt över författarskapet och 
hur Nussbaum utvecklar sitt kultiveringstänkande först inom en 
klassicistisk tradition, för att därefter skriva in sig i ett samtida 
politiskt samtal. Hennes artiklar om Herakleitos begrepp psyche som 
publicerades 1972 är föremål för det andra kapitlet, ”Nussbaum, 
Herakleitos och antikens aktualitet”. Här lyfter jag fram den läsart 
som kommer bli utmärkande för Nussbaums vidare författarskap och 

                                                      
108 Flera avhandlingar jämför Nussbaums tänkande med andra av hennes samtida. 
Nussbaums tolkning av Aristoteles inom en förkristen tolkningsram undersöks i 
Janet R. Nelson, Saving the Phainomena: Religion and the Aristotelian Moral 
Philosophy of Martha Nussbaum and Alasdair MacIntyre (Syracuse University, 
1998). Nadine Pinede, ”Finely aware and richly responsible”: Iris Murdoch, 
Martha Nussbaum, and Maxine Greene on Literature, Ethics, and the Moral 
Imagination (Indiana University 2002), jämför dessa tre tänkares syn på moralisk 
uppmärksamhet och vad denna uppmärksamhet kan tillföra klassrumssituationer. 
Celeste D. Harvey, Nature, Feminism, and Flourishing: Human Nature and the 
Feminist Ethics of Flourishing (Marquette University, 2016), undersöker hur 
feministisk etik, bland andra representeat av Nussbaum, kan förhålla sig till tankar 
om en mänsklig natur presenterat av Aristoteles, Hume och Marx. Anayochukwu 
Iheagwara, The Philosophical Anthropology of Liberal Cosmopolitanism (Ottawa, 
Canada, 2017) undersöker och bedömer Nussbaums filosofiska antropologi som 
förebildlig för en liberal kosmopolitism.  
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som definierar hennes position i förhållande till hennes samtida 
nyaristoteliker. Det tredje kapitlet, ”Nussbaum och Platon”, handlar 
om Nussbaums läsning av Platon och hur hon urskiljer en 
problematik i hans författarskap vars konsekvenser visas i den 
politiska filosofihistoriens rädsla för sinnenas och känslornas 
instabilitet. Nussbaums läsning av Aristoteles ifrågasätter Platons, 
tillika hennes samtids förståelse av relationen mellan sinnen, känslor 
och begär. I ”Nussbaum och Aristoteles” som är det fjärde kapitlet, 
lyfter jag fram centrala begrepp i Nussbaums aristotelism och hur 
hon skriver fram Aristoteles filosofi som ett försvar för en 
omförhandlad essentialism. Med det femte kapitlet, ”Nussbaum och 
hellenismen: mot en terapeutisk filosofi”, utforskar jag hur 
Nussbaum går över från ett inomakademiskt kultiveringstänkande 
till att utifrån den stoiska filosofin skriva fram filosofin som en 
terapeutisk, socialreformatorisk verksamhet. I ”Filosofins praktik, 
kärlekens dialektik: två tragedier och en komedi”, avhandlingens 
avslutande kapitel sex, diskuteras de resultat som kommit fram i 
undersökningen. Här belyser jag det tragiska som en central aspekt 
av Nussbaums kultiveringstänkande och undersöker hennes läsning 
av Antigone, Eumeniderna och Lysistrate. Därefter utforskar jag 
Nussbaums kärleksbegrepp i relation till hennes filosofiska praktik 
och hur denna praktik kan förstås som en minneskonst.  

I ett sammanfattande resonemang lyfter jag fram Nussbaums 
kultiveringstänkande och omförhandling av sitt egna tankearv som 
en ingång till att tänka om frågor om kunskap, etik och politik i ett 
nutida utbildningspolitiskt samtal. 

  



75 
 

  



76 
 

 
 
 
 
 

KAPITEL 1 
 
 
 
 

NUSSBAUM OCH UTBILDNINGENS KULTIVERANDE 
VERKSAMHET –  

OM BEHOVET AV EN NY HUMANISM 
 
 
 
 
Det är svårt att tänka sig ett bättre omdöme från en kollega, än det 
Nussbaum fick i en kommentar till Cultivating Humanity: A 
Classical Defence of Reform in Liberal Education.”If Socrates had 
come back to help us think through the culture wars, he would have 
written Martha Nussbaum’s brilliant, grounded book”, skrev 
professorn i historia och Brown Universitetets tidigare rektor Vartan 
Gregorian. 109 Gregorians uppskattning pekar också mot ett ledmotiv 
i Nussbaums författarskap: genom hennes möte med samtida 
problemkomplex aktualiseras den antika filosofin som nutida röster. 
Sokrates kan på så sätt hjälpa människor mer än två tusen år efter sin 

                                                      
109 Vartan Gregorian, tidigare rektor vid Brown University, citerad på baksidan av 
Nussbaums Cultivating Humanity. 
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egen tid. Tanken är häpnadsväckande, i synnerhet för den som anser 
att filosofihistorien endast kan förstås inom och utifrån dess samtida 
kontexter.  
 Under snart fem decennier har Nussbaum alltså visat på den 
antika filosofins relevans i hennes egen samtids etisk-politiska 
samtal. Mot den presentism som hon menar utmärker ett tänkande 
som förlorat kontakten med den klassiska humanistiska 
tanketraditionen visar hon hur denna traditions basala frågor om 
människans villkor är lika aktuella idag som tidigare. Innan jag i de 
följande kapitlen går in på hennes läsningar av några centrala, antika 
tänkare vill jag göra några nedslag i hennes författarskap som 
belyser hur hon mobiliserar antikens idéer i en utbildningsdebatt 
under 1990-talet, och hur denna aktualisering fortgår i en omfattande 
politisk kritik under 2000-talet, men där hennes kultiveringstankar 
istället riktas till en bredare offentlighet. Initiala frågor handlar om 
hur Nussbaum lyfter fram förhållandet mellan begär, perception och 
kunskap i relation till utbildningens roll i samhället, men också i 
relation till politiken som en aktiv medborgarfostran. Detta kapitel 
utgår från den senare delen av författarskapet, från 1990-talet och 
framåt, vilket Nussbaum själv karakteriserar som en tid då hennes 
arbete tydligare än tidigare riktar in sig mot politisk-teoretiska 
frågor. Ett exempel på detta arbete är just Cultivating Humanity. 
 När boken publicerades 1997 utgjorde den en förmedlande länk 
mellan kanonförsvarare och den postkoloniala och feministiska teori 
som växt fram vid amerikanska lärosäten sedan slutet av 1980-talet. 
Till skillnad från konservativa förfallsberättelser hos samtida 
aristoteliker som Allan Bloom och Alasdair MacIntyre, kan 
Cultivating Humanity ses som en hyllning till de amerikanska 
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lärosäten som bedriver en reformerad form av liberal education.110 
Boken utgår från empiriska berättelser från ett antal college där 
lärare och studenter tillsammans ”utvecklar sin mänsklighet” genom 
en bred humanistisk utbildning med fokus på litteratur, 
religionsvetenskap, filosofi och historia.111 Den bild av den ideala 
medborgaren som Nussbaum lyfter fram i boken är en person som 
har utvecklat sin förmåga att fälla goda omdömen utifrån insikter om 
kulturella värdekonflikter. Tvärt emot nykonservativas varningar om 
en allt mer utbredd kulturrelativism ser Nussbaum ifrågasättandet av 
givna värden som en tillgång för tänkandet. För att kunna tänka 
kritiskt är det nödvändigt att kunna se saker från olika perspektiv och 
ompröva det som tas för givet, menar hon. Hon lyfter fram tre 
förmågor som hon menar är den högre utbildningens övergripande 
uppgift att stödja. Hit hör för det första att fostra en kritisk 
självprövning av egna fördomar så som Sokrates föreskriver. Det 
sokratiska samtalets resonerande hållning är avgörande för en 
levande demokrati, eftersom vi annars ständigt riskerar att luta oss 
                                                      
110 Allan Bloom, The Closing of the American Mind: How Higher Education has 
Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today's Students (New York: 
Simon och Schuster, 1987). Här beskriver Bloom det han ser som ett förfall inom 
den amerikanska utbildningstraditionen där man drar in på en humanistisk 
grundutbildning samtidigt som att humaniora försvagats i sin bildande uppgift 
genom att ge efter för samtida relativistiska idéer. Bloom är en av de stora 
förespråkare för Great Books traditionen under 1980- och 1990-talet och boken blir 
en nyckeltext för en nykonservativ kritik av högre utbildning i USA. Traditionen 
försvaras också av hans namne Harold Bloom som i fler böcker försvarar Great 
Books traditionen mot vad han i Harold Bloom, The Western Canon: The Books and 
School of the Ages (New York: Riverhead Books, 1995) kallar ”The School of 
Resentment”, s. 60. Som Anders Burman betonar i Kultiveringen av det mänskliga, 
s. 158, kategoriseras Nussbaum vid flera tillfällen med kommunitarister som 
Charles Taylor, Alasdair MacIntyre och Michael Sandel, bland annat i Svante 
Nordin, Det politiska tänkandets historia (Lund: Studentlitteratur, 2013), s. 157. 
111 Nussbaum, ”Den gamla utbildningen och tankeakademin” s. 369 och 371. 
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mot stereotypa fördomar utan att vara receptiva för nya kunskaper 
och nya generationers upplevelser. Den andra förmågan hon lyfter 
fram är inspirerad av den romerske filosofen Senecas kosmopolitiska 
idéer som väcker medvetenheten om att varje människa ingår i ett 
större sammanhang. För att kunna handla väl i en komplex värld är 
det nödvändigt att bygga upp ett sensitivt intresse för människors 
olikheter, betonar hon. Baserat på de två förra förmågorna skriver 
Nussbaum för det tredje fram en narrativ fantasiförmåga.112 Det 
innebär, att med vissheten om ens egna begränsade förförståelser, 
kunna sätta sig in i hur andra människor lever, drömmer och älskar. 
Detta, framhåller hon, är också en förutsättning för att utveckla ett 
gott omdöme.  
  Med Cultivating Humanity får Nussbaum internationell 
uppmärksamhet som försvarare för humaniora och universitetets 
medborgarfostrande uppdrag.113 Här lyfter hon fram Senecas ord om 
att kultivera mänsklighet som utbildningens mål och humaniora som 
en grund för all vetenskap. Andra vetenskaper hjälper till i vår 
strävan efter att förstå oss själva och vår värld, men är ofullkomliga i 
sig själva, hävdar hon.114 Men hennes beskrivning av liberal 
education är, som undertiteln till boken antyder, också ett försvar för 

                                                      
112 Nussbaum kallar denna förmåga narrative imagination. Karlsohn översätter detta 
med ”en fantasins förmåga inför berättelsen”. Imagination och fantasi har liknande 
etymologisk betydelse, men Nussbaum använder sig av det latinska imagination 
som översätts till bild eller föreställning. Fantasi som kommer av grekiskans 
phantazein, att göra synligt, ligger kanske närmare den betydelse Nussbaum lägger i 
begreppet. I avhandlingen använder jag mig genomgående av den svenska 
översättningen narrativ fantasiförmåga i likhet med fler andra svenska 
översättningar. 
113 I antologin Universitetets idé utgör utdraget från Cultivating Humanity ett 
försvar för universitetets idé tillsammans med andra nyckeltexter från det moderna 
universitetet inom såväl en tysk som en angloamerikansk tradition. 
114 Nussbaum, Love´s Knowledge, s. 103. 
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klassicismens ideal om utbildningens frigörande värden, vilka hon 
anser vara hotade av en allt mer ekonomistisk styrning och 
nyttotänkande. För Nussbaum handlar detta hot om långt mer än en 
politisk dragkamp mellan olika intressen. Marginaliseringen av 
humaniora griper också in i människors begär, perceptioner och 
kunskaper, menar hon, vilket inverkar på deras sätt att uppfatta 
världen och handla i den. Ja, i själva verket ser hon att människors 
liv äventyras genom en nutida marknadanpassning. Snarare än att 
åberopa den klassiska humanism som har nedmonterades under 
1900-talets sena decennier till följd av en genomgripande kritik av 
de brott som begåtts i humanismens namn, försvarar Nussbaum 
istället humaniora, och i synnerhet filosofin, som villkor och 
möjlighet för att utforma en ny humanism som ställer frågor om vad 
människan är, bör och kan vara. 
 

Författarskapet och kultiveringstematiken 

Redan i Love´s Knowledge från 1990 kritiserar Nussbaum den 
nyliberala vändningen inom utbildningen och framhåller att den är 
raka motsatsen till vad en aristotelisk utbildning föreskriver.115 
Marginaliseringen av humaniora har konsekvenser för människors 
möjligheter att aktualisera sina politiska potentialer, liksom för hur 
vi definierar oss själva som politiska varelser, hävdar hon. 
Universiteten ska inte bara vara en plats för specialisering inför 
framtida yrkesverksamhet utan också, och framför allt, en plats där 
olika färdigheter utvecklas som ger människor möjlighet att göra 
självständiga livsval. Idealen hittar hon i den humanistiska 
                                                      
115 Paradigmatisk för den nyliberalistiska logiken är Margaret Thatchers kritik av 
välfärdssamhället där hon framhöll att ”there is no such thing as society”, i 
Woman’s Own, September 1987.  
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utbildningens gryning så som den formulerades av antikens filosofer 
och poeter:  

Både etikfilosoferna och tragediförfattarna ansåg sig medverka i 
olika former av bildning och kommunikation i det som grekerna 
kallade för psuchagógia (vägledning av själen) [...] genom de 
värderingar och uppfattningar som de själva uttryckte och deras roll i 
att uttrycka åsikter.116 

Gentemot den politiska liberalismens ideal om människors frihet 
från auktoriteter, som Nussbaum säger sig eftersträva, är tankar om 
utbildning som själsfostran ifrågasatt. Trots svårigheterna med att 
översätta den grekiska antikens begrepp för själsfostran, 
psuchagógia, till psykologi är det i den produktiva översättningen 
mellan dessa begrepp som jag lokaliserar Nussbaums förståelse av 
utbildningens kultiverande uppdrag. 
 I samband med arbetet vid World Institute for Development 
Economics Research tillsammans med Amartaya Sen, och i och med 
att hon började undervisa etik för jurister i början av 1990-talet, blev 
Nussbaum allt mer upptagen av att förbinda den aristoteliska etiken 
med samtida juridik och lagstiftning. Litteraturens roll för det 
praktiska förnuftets utveckling och sensitivitet är utgångspunkten i 
Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life (1995). Här 
tar hon upp argumenten från Love’s Knowledge om fantasins roll för 
det rationella tänkandet och om hur detta bör vara vägledande i 
lagstiftning och domstolsbeslut. Istället för att bedöma människor 

                                                      
116 Nussbaum, Love’s Knowledge, s. 16f. [Citat: “Both the ethical philosophers and 
the tragic poets, then, understood themselves to be engaging in forms of educational 
and communicative activity, in what the Greeks called psuchagógia (leading of the 
soul) […] because of the values and judgments they themselves expressed and their 
role in the adequate stating of view.”] 
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utifrån givna mått hävdar Nussbaum att en humanistisk människosyn 
som erkänner människors olikhet och sårbarhet är avgörande för 
social rättvisa. Just detta uppmärksamma sätt att se liknar hon vid 
läsarens eller betraktarens position.117  
 Som vi har sett följs denna tanke om fantasiförmågan upp i 
Cultivating Humanity. Den etiska diskussion som Nussbaum önskar 
upprätta och främja inom dagens högre utbildning handlar på ett 
övergripande plan om att skapa en grund för etiska överläggningar 
som överskrider samtidens presentism. Presentismen utmärker sig 
genom en målrationalitet som hon, liksom många andra, inte menar 
förmår problematisera de mål man strävar mot. Hennes kritik av 
utbildningen riktar sig till viss del också mot att ekonomiska 
incitament blivit överordnade de etiska. Men framförallt vänder hon 
sig mot att låta politiska mål föregå etiken. Problematiken 
formuleras av en lärare som intervjuas i Cultivating Humanity: ”Jag 
tror det är för inskränkt när människors humanism endast är politiskt 
orienterad, jag hävdar alltid att man antigen kan stänga in sin 
mänsklighet i politiken, eller så kan man innesluta sin politik i det 
mänskliga.”118 Genom att lyfta fram det senare alternativet som ett 
mål att sträva efter, visar Nussbaum på hur det förra har varit 
riktgivande för den utbildningstradition hon själv trädde in i vid 
slutet av 1960-talet: ”Exkluderingarna av människor och deras liv 
från kunskapens domäner gick hand i hand. Utestängningarna tedde 
sig naturliga och ickepolitiska; endast kravet på inkludering 
framstod som motiverat av en ’politisk agenda’.”119  
                                                      
117 Nussbaum, Poetic Justice, s.xvi.  
118 Nussbaum, ”Den gamla utbildningen och tankeakademin” s.360, intervju med 
Richard Lowy vid University of California. 
119 Nussbaum, ”Den gamla utbildningen och tankeakademin” s.364. När Nussbaum 
började vid Harvard hade kvinnor inte tillträde till forskningsbiblioteket, vilket kan 
ses som exempel på den exkluderande kunskapsdistribution hon kritiserar. En 
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Teorin om mänskliga förmågor 

Nussbaum har i ett flertal av sina böcker beskrivit sin politiska teori 
om förmågor, kanske mest utförligt i Women and Human 
Development: The Capabilities Approach (2000).120 Hon har flera 
                                                                                                                
konsekvens av Nussbaums utbildningsideal skulle vara tvärtom; först skulle frågan 
ställas om människors villkor; hur vi vill leva och vad som behövs för att kultivera 
individuella och politiska potentialer. Därefter skulle politiken anpassas efter dessa 
mål. Att sätta upp en gräns mellan etik och politik är emellerid missvisande. Snarare 
kan man säga att det politiska som Nussbaum ser det växer fram ur den etiska 
diskussionen och det överläggande samtal hon ser som eftersträvansvärt för en 
liberal demokrati. 
120 Nussbaum, Kvinnors liv och social rättvisa. Ett försvar för universella värden, 
översättning, Ulrika Jakobsson, (Göteborg: Daidalos 2002), s. 106ff. Här beskriver 
Nussbaum de tio grundläggande kapaciteterna på följande vis: 
1. Liv. Att kunna leva ett mänskligt liv av normallängd ända till slutet, inte dö i 
förtid eller innan livet blivit så förkrympt att det inte längre är värt att leva.  
2. Kroppslig hälsa. Att kunna vara vid god hälsa, få näringsrik mat, ha tak over 
huvudet.  
3. Kroppslig integritet. Att kunna röra sig fritt från plats till plats. Suveränt kunna 
bestämma over sin kropp, gå säker för övergrepp, också sexuella, som barn gå säker 
för sexuellt utnyttjande och familjevåld, ha möjlighet till sexuell tillfredsställelse 
och välja om man vill ha barn eller ej.  
4. Sinnen, fantasi och tänkande. Att kunna använda sina sinnen, kunna föreställa sig 
saker och ting, tänka och resonera – och göra detta på ett ”sant” mänskligt sätt, ett 
sätt som har befordrats och odlats av en lämplig utbildning som innefattar, men 
absolut inte begränsas till, läskunnighet och grundläggande matematik och 
naturvetenskaplig skolning. Att kunna använda sin fantasi och sitt tänkande till att 
begrunda egna erfarenheter och i olika form fritt uttrycka sig genom ett skapande på 
religionens, litteraturens och musikens område. Att kunna använda sitt intellect, 
både i politiskt och konstnärligt syfte, inom ramen för en garanterad yttrandefrihet, 
och att fritt kunna utöva sin religion. Att kunna söka efter livets djupaste mening på 
sitt eget sätt. Att kunna ha njutbara upplevelser och undvika onödig smärta.  
5. Känslor. Att kunna ha relationer till saker och individer utanför sig själv. Att 
kunna älska dem som älskar och bryr sig om en, sörja när de är borta, att mer 
allmänt kunna älska, sörja, längta, känna tacksamhet och berättigad vrede, slippa få 



84 
 

gånger insisterat på att de tio grundläggande förmågorna, som 
sträcker sig från att kunna bestämma över sin egen kropp till att ta 
del i offentliga beslutsprocesser och utveckla sina tankar och sin 
fantasi, ska ses som en öppen lista.121 

                                                                                                                
sin känslomässiga utveckling fördärvad av övermäktig fruktan och oro, eller genom 
traumatiska upplevelser av missbruk eller förbiseende. (Att ge stöd åt detta betyder 
att ge stöd åt olika former av mänskliga förbindelser som kan påvisas vara 
väsentliga för utvecklingen av känslomässig förmåga.)  
6. Praktiskt förnuft. Att kunna utforma en föreställning om det goda och kritiskt 
reflektera over hur det egna livet ska levas. (Detta förutsätter ett skydd för 
samvetsfriheten.)  
7. Samhörighet. 
A. Att kunna leva tillsammans med andra och förhålla sig till dem, vara lyhörd och 
visa omtanke mot andra, delta i olika former av social interaktion, att kunna sätta sig 
in i andras situation och hysa medkänsla för dem i den situationen, att kunna ha 
sinne för rättvisa och att kunna knyta vänskapsband. (Denna värnas genom att man 
försvarar institutioner som skapar och bevarar sådan samhörighet genom att man 
försvarar föreningsfriheten och den politiska yttrandefriheten.)  
B. Att ha den sociala bas som krävs för självrespekt och att slippa förödmjukelse, att 
kunna bli behandlad som en värdig person vars värde är detsamma som alla andras. 
(Detta innebär som ett minimum, skydd mot diskriminering på grund av ras, kön, 
sexuell läggning, religion, kast, etnicitet eller nationellt ursprung. I yrkeslivet 
innebär det att kunna arbeta som en människa, utifrån praktiska resonemang och 
meningsfulla relationer med arbetskollegor, baserade på ömsesidig förståelse.) 
8. Andra arter. Att kunna leva med omsorg om och i relation till djur, växter och 
naturen. 
9. Lek. Att kunna skratta, leka och njuta av fritidsaktiviteter. 
10. Kontroll över den egna omgivningen. 
A. Politik. Att kunna delta effektivt i politiska beslut som styr ens eget liv, att ha rätt 
till politiskt deltagande, till skyddad yttrande- och föreningsfrihet. 
B. Det materiella. Att kunna inneha egendom (både fast och lös), inte bara formellt 
utan även i fråga om reellt utnyttjande, att ha äganderätt på samma villkor som 
andra, att ha rätt att söka arbete på samma villkor som andra, att slippa utsättas för 
oberättigad husrannsakan och utan grund sättas i fängsligt förvar. 
121 Jenny Ehnberg påpekar att listan inte har förändrats under de två decennier som 
har gått sedan Nussbaum presenterade listan i Women and Human Development. 
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De förmågor hon skriver fram utgör ett försvar för vad hon anser 
vara grundläggande, universella, men inte statiska värden. 
Grundtanken i hennes teori om förmågor är att varje människa har 
rätt att kunna få utvecklas i enlighet med sina egna uppfattningar om 
ett gott och värdefullt liv. Detta förutsätter enligt Nussbaum 
möjligheter till och förmågor att göra fria val. En aspekt av hennes 
teori om förmågor är den roll hon tillskriver utbildningen för 
människors möjlighet att göra väl övervägda val. Men teorin öppnar 
också upp för Nussbaums tankar om offentliga institutioner som 
utbildande verksamhet. Vad den rättsfilosofiska praktiken visar, hur 
politiska tal framförs, vilka offentliga konstverk som sätts upp, allt 
detta ingår i den själsfostrande utbildning Nussbaum hänvisar till i 
sina texter. För samtliga sådana praktiker påverkar människors 
uppfattning av världen och hur de väljer att handla, menar hon.  
 Det återkommande temat om känslornas förnuft utvecklas vidare 
i början på 2000-talet med böckerna Upheavals of Thought: The 
Intelligence of Emotions (2001) och Hiding from Humanity: Disgust, 
Shame and the Law (2004).122 I böckerna ger Nussbaum en ingående 
beskrivning och sammanfattning av sina tankar om känslornas roll 
för omdömesförmågan. Medan hon i Upheavals of Thought skriver 
fram sin syn på känslorna utifrån historisk-filosofiska, moral-
psykologiska och estetiska perspektiv, beskrivs känsloteorins 
praktiska tillämpning i Hiding from Humanity, som framförallt 
behandlar känslornas roll i förhållande till tankar om civil rätt.  

                                                                                                                
Jenny Ehnberg, ”Capabilities and Human Dignity: On Martha Nussbaum’s 
Understanding of Justice and Human Rights” i kommande antologi (red.), Anders 
Burman och Synne Myrebøe, Martha Nussbaum: Ancient Philosophy, Civic 
Education and Liberal Humanism (Huddinge: Södertörn högskola, kommande). 
122 Martha Nussbaum, Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004). 
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 Till skillnad från den språkorienterade filosofin lyfter hon fram 
psykoanalytiska utvecklingsteorier och gör en längre utläggning av 
musikens etiska värde för känslornas prelingvistiska omdömen. 
Genom en omförhandling av språket till att också innefatta estetiska 
omdömen, gör Nussbaum ytterligare en positionering i förhållande 
till den filosofiska kontext hon själv utgår från. Denna positionering 
handlar i grunden om en betoning av humanioras och fantasi-
förmågans nyckelroll för den politiska gemenskapens villkor: 

Vi bör därför framhärda i att [humaniora] ger vitala och oersättliga 
bidrag till medborgarskap; utan dessa bidrag skulle vi få en trög och 
känslomässigt död befolkning som blir ett villebråd för de 
aggressiva önskningar som så ofta kommer med en inre värld som är 
död för bilden av andra. Att skära ned på kulturen är ett sätt att skapa 
patologisk narcissism hos medborgare som har svårt för att anknyta 
till andra människor med en känsla av mänsklig signifikans för de 
aktuella problemen. 

Dessa varningar om den humanistiska bildningens borttynande 
fångades upp inom en internationell utbildningspolitisk debatt som, 
ofta utan djupare eller kritiska resonemang om Nussbaums 
filosofiska arbete, såg hennes argument som tillämpbara i en 
situation där humanioras existensvillkor bestäms av en 
konkurrensinriktad utbildningspolitisk ekonomi. 

Att fostra politiska känslor 

Utifrån tanken att alla styrelseformer, medvetet och omedvetet, 
aktivt arbetar med att kultivera begäret – som skyddar det egna och 
försvarar sig mot det främmande – framhäver Nussbaum 
nödvändigheten av att såväl individuellt och institutionellt som 
politiskt se över och granska det kultiveringstänkande som utgör 
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norm i den egna kulturen. Att ignorera känslornas konstituerande 
verkan för den enskilda likaväl som för det gemensamma, politiska 
livet riskerar att få förödande konsekvenser, vilket hon menar att den 
nutida politiska situationen är ett tecken på. Ett resultat av detta ser 
hon i den europeiska och amerikanska politiska diskursens pola-
risering mellan vad som framhålls som västerländska, demokratiska 
värden i förhållande till en förment islamistisk våldskultur. Med ut-
gångspunkt i massakern i Gujerat i Indien 2002 framhåller hon i The 
Clash Within: Democracy, Religious Violence, and India’s Future 
(2007) hur kulturella och religiösa konflikter, också inom olika 
homogena kulturer, i själva verket kan och bör analyseras som 
enskilda människors inre konflikter och svårigheter med att erkänna 
varandras olikheter.123 Även om kultiveringen av politiska känslor är 
en återkommande tematik hos Nussbaum betonar hon detta till ringa 

                                                      
123 Martha Nussbaum, The Clash Within: Democracy, Religious Violence, and 
India's Future (Cambridge, MA: Belknap Press, 2007). The Clash Within är bara en 
i raden av hennes böcker som följer efter Upheavals of Thought. Några av de 
publikationer som kan nämnas här är Martha Nussbaum, Frontiers of Justice: 
Disability, Nationality, Species Membership (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2006); Martha Nussbaum, Liberty of Conscience: In Defense of America's 
Tradition of Religious Equality (New York: BasicBooks, 2008); Martha Nussbaum, 
From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law (New York: 
Oxford University Press, 2010); Nussbaum, Not For Profit; Martha Nussbaum, 
Creating Capabilities: The Human Development Approach (Cambridge, MA: 
Belknap Press of Harvard University Press, 2011); Martha Nussbaum, The New 
Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012). Förutom alla böcker har hon 
också redigerat flera antologier samt publicerat ett ansenligt antal artiklar och 
recentioner, varav de några av de senare utgavs i Nussbaum, Philosophical 
Intervention. Andra senare böcker är Nussbaum, Political Emotions: Why Love 
Matters for Justice; Martha Nussbaum, Anger and Forgiveness: Resentment, 
Generosity, Justice och Martha Nussbaum, The Monarchy of Fear: A Philosopher 
Looks at Our Political Crisis (Oxford: Oxford University Press, 2018). 
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grad i sitt tidiga författarskap, och det är först under 2000-talet hon 
explicit skriver fram kultiveringstänkandet som grunden till en 
”lämplig politisk psykologi”.124 
  Med Not for Profit: Why Democracy Need the Humanities (2010) 
sammanfattade Nussbaum en kritik av den ekonomistiska logik som 
på ett internationellt plan allt mer kommit att marginalisera 
humanistiska ämnen till fördel för omedelbart kvantifierbara 
nyttokunskaper.125 När Political Emotions: Why Love Matter for 
Justice kommer ut 2013, är detta om inte en upprepning, så i alla fall 
en sammanfattning, av hennes tidigare tankar om utbildningens 
fostrande verkan och känslornas ofrånkomliga närvaro i det politiska 
livet. Genom sin politiska retorik, sin organisation och distribution 
av rättigheter och levnadsvillkor, fostrar varje samhälle människors 
känslor, skriver Nussbaum.  
 Sambandet mellan känslor och politik blir ett allt mer 
uppmärksammat område efter 11 september 2001, och när Anger 
and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice gavs ut sommaren 
2016 kunde Nussbaum presentera sin forskning samtidigt med den 
pågående amerikanska presidentkampanjen där känslornas roll i 
politiken tycktes vara en oomtvistlig realitet. Misogyni, 
främlingsfientlighet och hat mot etablissemanget som utgjorde 
centrala delar av den politiska diskussionen förklaras av Nussbaum 

                                                      
124 Nussbaum, Political Emotions, s.163. 
125 Om det är relevant att tala om humanioras kris är en pågående diskussion. Vad 
Nussbaum refererar till är i synnerhet hur anställbarheten har blivit ett övergripande 
mål, samt att många små humanistiska ämnen har fått lägga ned för att de inte kan 
uppvisa den ekonomiska bärkraftighet som räknas inom nutida utbildningspolitiska 
mätningar. Humanioras värde diskuteras också i förhållande till Horizon 2020, där 
humanistiska ämnens existensvillkor beskrivs utifrån dessa kunskapers möjligheter 
att fördjupa eller sätta perspektiv på teknisk och ekonomisk forskning. Rörande 
detta finns det en mycket stor och pågående internationell debatt.  
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som en ”politics of blame”.126 Istället för att sympatisera med 
skuldbeläggande, antagonistiska argument framhöll hon 
nödvändigheten av en djupare förståelse för de politiska och 
ekonomiska villkor vi lever under: 

Ett filosofiskt synsätt, som undersöker mänskliga känslor i detalj, 
gör det möjligt för oss att förstå oss själva – Sokrates ”utforskade 
liv”. Jag tror att det även ger oss strategier för hopp och 
samhörighet.127 

Det filosofiska förhållningssätt Nussbaum menar att politiker och 
samhällsinstitutioner måste eftersträva får politiska implikationer 
genom att kärleken och kultiveringstänkandet ges en grundläggande, 
roll: 

Medkännande kärlek är inte en underbar känsla som Martin Luther 
King, Jr. ofta sade. Den kräver tålamod, självdisciplin och hårt 
arbete. Men om vi förstår att våra känslor, trots att de har sina rötter i 
naturliga tendenser, även är kulturella konstruktioner och formbara, 
vet vi att detta arbete kan bli fruktbart.128 

                                                      
126 Nussbaum, Anger and Forgiveness. 
127 Martha Nussbaum, ”Powerlessness and the Politics of Blame”, ABC Religion 
and Ethics Updated 19 januari 2017 (First posted 14 nov 2016). [Citat: ”A 
philosophical approach, focused on a close look at human emotions, offers that 
understanding of ourselves – Socrates’ ’examined life’. I believe it also offers us 
strategies of hope and connection.”] 
128 Nussbaum, ”Powerlessness and the Politics of Blame”. [Citat: ”Compassionate 
love is not a lovely sentiment, as Martin Luther King, Jr. often said. It takes 
patience, self-dicipline and hard work. But if we understand that our emotions, 
despite their roots in natural tendencies, are also culturally constructed and mallable, 
we know that this work can bear fruit.”] 
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Nussbaum förklarar känslor och förnuft som medfödda omdömen 
som kultiveras i möte med omgivningen; med en omsorgsfull 
uppfostran, utbildning och socialt bemötande främjas förmågor att 
kunna göra kloka livsval. Hon menar inte att känslorna ska ses som 
överlägsna det praktiska förnuftet, utan snarare att dessa är 
oskiljbara: ”Människor […] har två bedömningssystem: ett system 
som baseras på fantasi och perspektiviskt tänkande, och ett system 
som utgår från principer.”129 Ett rättvist samhälle som strävar efter 
förbättring måste enligt Nussbaum bejaka en pågående dialog 
mellan dessa sorters omdömen, mellan det partikulära och det 
universella, mellan den enskildes upplevelser och allmänna 
principer. 

I Anger and Forgiveness skriver hon att ilskan är en känsla som 
behöver bearbetas på både det personliga och på det politiska planet, 
för de uttryck för ilska som visar sig i samhället ser hon framförallt 
som ett resultat av en kultur som på olika sätt påverkar individers 
känslor av orättvisa.130 Institutioner behöver därför skapa möjlig-
heter för människor att utveckla sina förmågor och de enskilda indi-
viderna måste också var för sig arbeta med sig själva. 
”Självkultivering är svår, men helt omöjlig om man aldrig börjar”, 
framhåller Nussbaum, och fortsätter:  

De flesta av oss tycker att det är förnuftigt att arbeta extremt hårt, äta 
bra och få god fysik genom träning, även om vi ofta inte gör det vi 
tycker att vi borde. [−−] Kanske kommer icke-vrede att göra våra liv 
så mycket bättre att vi inte ens kommer att sakna förgångenhetens 

                                                      
129 Nussbaum, Political Emotions, s. 157. [Citat: ”Human beings […] have two 
systems of judgment: a system based in the imagination and perspectival thinking, 
and a system grounded in principle.”]  
130 Nussbaum, Anger and Forgiveness, s. 248. 



91 
 

sönderslitande dagar mer än vårt permanenta sug efter pommes frites 
och munkar.131 

Den självkultivering Nussbaum beskriver här visar de öppna 
gränserna mellan det offentliga och det privata livet som utmärker 
hennes politiska ansatser och som skiljer hennes tänkande från de 
som tydliggör olika livssfärers ojämförbarhet. Om matvanor eller 
ilska gentemot orättvisor kan synas som olika diskussionsområden, 
kan de mycket väl förenas hos Nussbaum, för vad det handlar om är 
hur den enskilde individen uppfattar sin möjlighet att göra goda val. 
Å ena sidan lyfter hon fram hur man väljer att förhålla sig till de 
situationer man befinner sig i som ett resultat av självfostran, och å 
andra sidan framhåller hon myndigheters ansvar för att se till att 
människor får utrymme och materiella möjligheter för detta 
självarbete. Detta kultiveringsideal, som syftar på en genomgripande 
daning av människor, kan kännas igen i olika tidsliga och rumsliga 
kontexter. ”Grekernas philophrosuné, romarnas humanitas, biblisk 
agapé, afrikansk ubuntu” delar alla förståelsen för ”en tålmodig och 
fördragsam benägenhet att se och söka efter det goda istället för att 
vara besatt av det onda”, skriver hon.132  
 Genom att referera till hur Gandhi och King arbetade mot vrede 
hävdar hon att de representerade en vital, ömsesidig dialog mellan 

                                                      
131 Nussbaum, Anger and Forgiveness, s. 248f. [Citat: ”Self-cultivation is hard, but 
impossible if one never gets started. Most of us think that it makes sense to work 
extremely hard at eating well and achieving fitness through exercise, even though 
we often don’t do what we think we should. [---] Maybe non-anger will make our 
lives go so much better that we will not even miss the strife-torn days of our past, 
any more than we always retain an acute craving for French fries and donuts.”] 
132 Nussbaum, Anger and Forgiveness, s.249f. [Citat: ”Greek philophrosuné, Roman 
humanitas, biblical agapé, African ubuntu”, “a patient and forbearing disposition to 
see and seek the good rather than to harp obsessively on the bad”.] 
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minne och glömska som borde vara förebildlig även för dagens 
politiska ledare: 

Det inbegriper, i förlängningen, en uppsättning psykologiska och 
beteendemässiga vanor som både måste godkännas och inter-
naliseras djupt av rörelsens medlemmar. Men eftersom det inte är 
fråga om individuell psykoterapi utan en form av masskultivering, 
måste den ackompanjeras av en explicit teori så att alla i rörelsen 
kan vara medvetna om målsättningen och lära nya rekryter både 
attityder och praxis.133 

Vad Gandhi och King åstadkom var en radikal ändring av seendet, 
skriver Nussbaum. För vad människor strävar mot, och som hon 
säger att Marx har visat, är hur perception, känslor, begär och förnuft 
oskiljaktligen formas genom erfarenheter. Den breda offentliga 
utbildningen får här en uppgift som en terapeutisk verksamhet, där 
fördomar kan bemötas, förstås och förändras.  

Nussbaums försvar för politikens masskultiverande uppgift är 
enligt vissa kritiker problematisk. För handlar inte den liberala 
modernitet som hon anknyter till om en strävan efter att människor 
ska kunna tänka, känna och handla självständigt utan statlig 
intervention i den personliga sfären? Nussbaum verkar föga receptiv 
för denna kritik, utan ser den snarare som ett uttryck för rädsla att 
befatta sig med känslornas politiska aspekter. Det politiska har alltid  
varit relaterat till känslor, framhåller hon i The Monarchy of Fear: A 
Philosopher Looks at Our Political Crisis (2018). Det innebär att 
                                                      
133 Nussbaum, Anger and Forgiveness, s. 218. [Citat: ”It involves, ultimately, a set 
of psychological and behavioral practices that need to be both accepted and deeply 
internalized by the movement’s members. But because it is not personal 
psychotherapy, but, instead, a form of mass cultivation, it needs to be accompanied 
by an explicit theory, so that everyone in the movement can be aware of their aim 
and teach both attitudes and practices to new recruits.”] 



93 
 

varje politisk sammanslutning ofrånkomligen formar människors 
känslor inför varandra och den gemensamma värld de verkar i. Som 
undertiteln visar ser Nussbaum den politiska krisen som en nutida 
realitet. Det kultiveringstänkande som framträder genom hennes 
författarskap antar också en allt mer socialreformistisk tydlighet; 
grekernas fråga om hur vi bör leva får här en allt mer framträdande 
plats för Nussbaum.  

Så hur kan vi då förstå den liberala humanism som Nussbaum 
försvarar och utvecklar i sitt kultiveringstänkande? Efter det senaste 
halvseklets kritik av humanismens eurocentrism och antropo-
centrism har ett nyvunnet intresse riktats mot humanismen som 
kritik av nyteknologiska vetenskaper som artificial intelligence, 
digital humanities. Röster som tidigare varit starkt kritiska till 
humanismen lyfter nu frågor om vad som kan anses vara människors 
minsta gemensamma nämnare, och hur till exempel ett fokus på 
sårbarhet och dödlighet kan mobilisera gemensamma, transkulturella 
samtal. Här aktualiseras den filosofiska grundfrågan om vad som 
utmärker det mänskliga, utan att detta med nödvändighet måste ses 
som ett mål att sträva efter. Snarare prövas en omförhandling av en 
tidigare exkluderande universialitet, där begrepp som sårbarhet och 
dödlighet nu lyfts fram som universella värden.134  
                                                      
134 En som kritiserat sårbarhetsdiskursen är Bonnie Honig som uppmärksammar den 
politik som aktiveras i nutida humanistiska försvar: ”Humanism is making a 
comeback; not the rationalist, universalist variety discretided by poststructualism 
and the horrific events of the twentieth century, but a newer variant, one that 
reprises an earlier humanism in which what is common to humans is not rationality, 
but the ontological fact of mortality, not the capacity to reason, but vulnerability to 
suffering.” För Honig innebär sårbarhetsdiskursen ett befästande av det hon ser som 
ett vänsterpolitiskt ressentiment vilket med sina universella anspråk står i risk att 
ignorera de skillnader som är avgörande för en agonistisk politik. I denna kritik 
lyfter hon fram hur Nussbaum argumenterar för en sårbarhet som universell 
mänsklig erfarenhet. Med betoningen på känslornas rationalitet skiljer sig 
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Utifrån dessa preliminära iakttagelser får frågan om Nussbaums 
ansatser till en ny humanism undersökas vidare i de kapitel som 
följer. Men för att få en bättre förståelse för Nussbaums normativa 
förslag vill jag först se på den bakgrund mot vilken Nussbaum träder 
in i ett etisk-politiskt samtal. 

Nussbaum och den etiska vändningen 

Strax efter sin disputation i klassisk filologi vid Harvard fick 
Nussbaum en anställning som Assistant Professor of Philosophy and 
the Classics vid samma lärosäte. Under det följande decenniet 
arbetade hon också vid Wellesley College och Brown University. 
När Fragility of Goodness publicerades 1986 var Nussbaum pro-
fessor i Philosophy, Classics, and Comparative Literature vid 
Brown. Vid denna tid etablerades ett allt större offentligt intresse för 
akademiska arbeten som behandlade etiska aspekter av litteratur, 
filosofi och pedagogik, vilket senare kom att benämnas ”den etiska 
vändningen”. Denna vändning innebär inte att en plötslig upp-
märksamhet riktades mot etiska frågor, utan bör snarare ses i 
förhållande till en omvärdering av etikens område genom en bred 
kritik av ett växande ekonomistiskt och individualistiskt tänkande. 
Detta var delvis en följd av Thatchers och Reagans politik, men 

                                                                                                                
Nussbaum från de delar av en nutida sårbarhets- eller dödlighetsdiskurs som betonar 
känslorna som irrationella affekter. För Honig är sårbarhetsdiskursen utmärkande 
för den etiska vändningen: ”This resurgent mortalist humanism is connected to what 
had been dubbed recently ’the turn to ethics’ or ’the ethical turn”. Se Bonnie Honig, 
Antigone Interrupted (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), s. 1 och 208. 
Honig refererar här till Martha Nussbaum, ”The ’Morality of Pity’: Sophocles’ 
Philoctetes” i Rita Felski, (red.), Rethinking Tragedy (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 2008). Se även Bonnie Honig, ”Antigone’s Two Laws: Greek 
Tragedy and the Politics of Humanism”, New Literary History, 41, 2010.  
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också av att den postkoloniala och feministiska kritiken hade fått 
fäste inom akademiska institutioner. Vändningen mot det etiska kan 
därför betraktas i förhållande till en institutionell förändringsprocess: 
dels en ökande kritik mot en allt mer dominerande ekonomistisk 
rationalitet, dels som en kritisk undersökning av hur kulturella 
normer konstrueras utifrån olika maktstrukturer. Ett försök att rama 
in denna förändringsprocess är den av Todd F. Davis och Kenneth 
Wommack redigerade antologin Mapping the Ethical Turn: A Rea-
der in Ethics, Culture, and Literary Theory. I den svarar Nussbaum 
på kritiken från juristen och ekonomen Richard Posner som kritiserat 
hennes etiska läsningar av filosofi och skönlitteratur.135 Vad Posner 
vänder sig mot är föreställningen om litteraturens moraliska verkan. 
”The world of literature is a moral anarchy”, skriver Posner, och 
påminner om hur den tyska kulturens bildningsideal gjordes till ett 
välfungerande instrument i den nazistiska ideologin.136  
 Liknande kritik kommer från Alan Jacobs, som i sin recension av 
Poetic Justice skriver att Nussbaum verkar ha gått miste om det 
senaste århundradets litteraturkritik: 

I sin iver att släppa in poeter i den stat som Platon bannlyste dem 
från missar Nussbaum att poeterna inte bara vant sig vid sin 
bannlysning, utan börjat uppskatta och föredra den. De vill inte 
tillbaka. De föredrar sina små skjul utanför den vackra stadens 
murar eftersom det inte finns någon som säger åt dem vad de ska 
göra, och när de väl står på egna ben blir de övertygade om att det 
egentligen är den vackra staden som ligger i skuggan av deras skjul. 
Mer exakt beter de sig precis som när Miltons Satan, som nyss 
förvisats till helvetet, utbrister: ”Här kommer vi i alla fall att vara 

                                                      
135 Todd F. Davis och Kenneth Wommack (red.), Mapping the Ethical Turn: A 
Reader in Ethics, Culture, and Literary Theory (Charlottesville: University Press of 
Virginia, 2001). 
136 Richard Posner, ”Against Ethical Criticism”, s. 3. 
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fria…. Det är bättre att härska i helvetet än att vara en tjänare i 
himlen.” Nussbaum berättar glatt för sina postromantiska literati att 
de kan vara användbara i hennes utopi, utan att misstänka att det 
inte finns någonting i världen som de fruktar mer.137 

Jacobs kritiserar att Nussbaums kultiveringsprojekt i Poetic Justice 
vänder sig till en välstående och högutbildad samhällsklass, där 
hennes argument om öppenhet och tolerans redan är givna värden.  
 Posners och Jacobs kritik riktar sig främst mot Nussbaums 
argument om litteraturens kultiverande verkan och avgörande roll 
för människors förmåga att göra kloka, politiska val. I Love´s 
Knowledge och Poetic Justice, liksom i hennes tidiga författarskap i 
övrigt, framkommer i hög grad en entusiastisk syn på litteraturens 
goda verkan för utvecklingen av det praktiska förnuftet, som i sin tur 
ligger till grund för egna handlingsval. Men hon betonar att hennes 
försvar av litteraturens erfarenhetsvidgande verkan inte ska förväxlas 
med en instrumentell konsekvensetik. Som så ofta annars refererar 
Nussbaum till Henry James i sitt svar till Posner:  

Vi behöver författare i samhället, hävdar James, eftersom författaren 
är väl rustad för att leda attacken mot en kultur som präglas av ”det 

                                                      
137 Alan Jacobs, https://www.firstthings.com/article/1996/10/005-martha-nussbaum-
poets-defender [Citat: ”Caught up in her enthusiasm for readmitting poets to the 
Republic from which Plato banished them, Nussbaum fails to notice that the poets 
have not only grown accustomed to banishment, they have come to like and prefer 
it. They don’t want back in. They prefer their little shacks just outside the walls of 
the great city because there no one tells them what to do, and left to their own 
devices convince themselves that it is really the great city that lies beyond the pale 
of their settlement. More precisely, they are like Milton’s Satan, newly deposited in 
hell, who says, “Here at least we shall be free…. Better to reign in hell than serve in 
heaven.” Nussbaum cheerfully tells the post-Romantic literati that in her ideal 
commonwealth they can be useful, not suspecting that there is nothing in the world 
they find more horrifying.”] 
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billigas och enklas lag”. Han tvingar ut våra föreställningar mot 
gränserna, pressar våra känslor till en mer ärlig konfrontation med 
oss själva och de verkliga effekter som vårt beteende har på andras 
liv. För människor vållar stora skador på både sig själva och andra 
genom sin dumhet och oförmåga att se.138  

Med utlåtanden som detta ger Nussbaum litteraturen en till synes 
moralfostrande uppgift genom att den tillför nyanser och perspektiv 
som annars inte är tillgängliga. Själv liknar hon James tankar om 
författarens politiska roll vid Sokrates syn på filosofens uppgift som 
en broms på demokratins rygg som vill förhindra stagnation och 
fördomar. Genom James uttrycker hon den position som hon själv 
företräder i gränslandet mellan filosofi, etik och litteratur. 
Filosofens, liksom författarens och konstnärens, uppgift är att öppna 
möjligheter för att se verklighetens mångfald. Att skapa möjligheter 
för en mångfacetterad perception är enligt James och Nussbaum en 
etisk och politisk likaväl som en estetisk verksamhet.139 Just för att 
den aristoteliska etiken fordrar en sensitivitet gentemot det 
partikulära, kan dess normer inte utformas utifrån givna principer, så 
som den kantianska och utilitaristiska traditionens företrädare 
hävdar, menar Nussbaum.140 Dessutom betonar hon att Posners, i 

                                                      
138 Nussbaum, ”Exactly and Responsibly: A Defence of Ethical Criticism”, i Todd 
F. Davis och Kenneth Wommack (red.), Mapping the Ethical Turn: A Reader in 
Ethics, Culture, and Literary Theory (Charlottesville: University Press of Virginia, 
2001), s. 59. [Citat: ”We need novelists in society, James argues, because the 
novelist is well-equipped to lead the attack against a culture characterized by the 
’rule of the cheap and easy’. He calls our imaginations to more exacting 
demarcations, our emotions to a more honest confrontation with our own selves and 
the real impact our conduct has on the life of others. Because human beings do great 
damage to themselves and others through obtuseness and refusal of vision […].”] 
139 Nussbaum, ”Exactly and Responsibly” 
140 Nussbaum, ”Exactly and Responsibly”, s. 64. 
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kantiansk mening ointresserade, läsningar inte på något sätt kommer 
undan läsningens politiska aspekter.141 Litteraturen tillgängliggör 
områden i livet som ofta framstår som fördolda inom samhälls- och 
naturvetenskapen, skriver hon vidare.142 Och det estetiska kan inte 
skiljas från det etiska eftersom det estetiska skapandet är ett 
handlande:  

Om att ”säga” är att ”göra”, kan vi inte anta att ens formen på och 
takten i en författares strofer, hans val av metaforer, hans 
användning av ljud och rytm, är löskopplade från hans sökande efter 
förståelse för det mänskliga livets komplexitet.143 

 Det Nussbaum här beskriver som författarens arbete som en 
estetisk, etisk och politisk handling pekar mot det jag undersöker 
som kultiveringens politik.  

Medborgerlig bildning 

För Aristoteles är polis, den antika stadsstaten, det rum där 
människor kan förverkliga sig själva som just människor, och därför 
menar han att politiken bör utgå från en förståelse av människors 
kognitiva och emotionella förutsättningar. Men vad innebär detta? 
Och på vilka sätt framträder denna idé i Nussbaums kultiverings-
tänkande? Vad antikens polis synliggör, och vad som får relevans i 
Nussbaums kunskapsteoretiska kritik, är de ramar inom vilket det 
politiska livet formas, regleras och distribueras. Med frågor om vem 

                                                      
141 Nussbaum, ”Exactly and Responsibly”, s. 76.  
142 Nussbaum, ”Exactly and Responsibly”, s. 63.  
143 Nussbaum, ”Exactly and Responsibly”, s.73. [Citat: ”If to ’put’ is to ’do,’ then 
we cannot assume that even the shape and cadence of a novelist’s sentences, his 
choice of methaphors, his use of sound and rythm, are altogether disjunct from his 
search for an understanding of the complexities of human life.”] 
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som får tala, vad som får sägas, och vad som är hörbart inom denna 
politiska rumslighet, kan vi uppmärksamma en pågående kultivering 
av sinnen och känslor. Av detta följer frågor om vilka sätt det 
politiska utrymmet reglerar vad som erkänns som något som är värt 
att uppfatta och förstå.  
 Målet med utbildningen så som den diskuterades inom den antika 
stadsstaten är att forma ledare som kunde styra staden i enlighet med 
allas bästa. Ordet demokrati, som betyder folkstyre, innebar inom 
den atenska demokratin att utbildningen fick en nyckelroll i kulti-
veringen av de fria männen så att de skulle kunna bli duglig med-
borgare och delta i stadens styre. Det är också i allra högsta grad en 
medborgerlig bildning och förmåga att aktivt kunna ta del av det 
gemensamma livet som Nussbaum tar fasta på.144 Men vilka egen-
skaper och kunskaper är det som bör uppmuntras i syftet att fostra 
goda medborgare? Hos de antika tänkarna hittar hon olika svar på 
denna fråga, och det är hur hon skriver fram dessa olika perspektiv 
som jag i kommande kapitel ska undersöka genom att studera hennes 
aktualisering av Herakleitos, Platon, Aristoteles och den helle-
nistiska filosofin.  

Från sin utgångspunkt i klassicistiska studier ställer Nussbaum 
grundläggande kunskapsteoretiska frågor om den medborgliga 
bildningens förutsättningar. Med avhandlingen Aristotle´s De Motu 
Animalium öppnade hon upp för det samtal som hon sedermera fört 

                                                      
144 Stefan Collini kritiserar Nussbaum för vad han ser som hennes förstorade 
förståelse av universitetens medborgarfostrande uppdrag. Hans argument är vanligt 
förekommande i diskussioner om utbildningens bildande eller kultiverande aspekter, 
vad Collini ser som en föreställning om att skapa människor som är bättre och mer 
politiskt kompetenta än andra. Även om Collinis invändning är befogad, glider 
denna sorts resonemang ofta undan frågan om hur kunskapsproduktionen alltid och 
med nödvändighet formar politiska subjekt. Jag återkommer till denna diskussion i 
avhandlingens sista kapitel. Stefan Collini, What are Universities for? 
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med sig genom hela sitt författarskap, och där grekernas frågor 
aktualiseras i hennes egen tid. Det är genom att bereda utrymme för 
detta omnitemporära samtal som det förflutna framträder i nuet, men 
detta nu sätter också villkor för vad och hur det förflutna framträder.  
 För antikens tänkare var förnuft, begär och sinnesintryck 
oskiljbara för förståelsen av såväl individen som av samhällets upp-
byggnad, och filosofihistorien kan i hög grad läsas utifrån hur olika 
intressen ständigt brottades med hur denna kognitiva, emotionella 
och perceptiva treenighet borde formas. En central fråga var i vilken 
grad sinnena var pålitliga, och vilken relationen mellan de olika 
sinnena var. I inledningen till Metafysiken framhåller exempelvis 
Aristoteles synens primat som ett utmärkande drag för människans 
naturliga begär efter kunskap: 

Ett uttryck för detta är vår uppskattning av perceptionsförmågor. För 
oavsett deras användbarhet, uppskattas de i sig själva – och mest av 
allt på grund av ögonen. För det är inte bara när vi ska agera, utan 
även när vi inte ska göra någonting överhuvudtaget som vi väljer 
synen (kan man så gott som säga) framför de andra. Orsaken till 
detta är att alla perceptionsförmågor gör det möjligt för oss att veta 
så mycket som möjligt och tydliggör många skillnader.145 

                                                      
145 Aristoteles, Aristotle in twenty-three volumes. 17, The Metaphysics: Books I-IX / 
with an English Translation by Hugh Tredennick (Cambridge, MA: Harvard Uni-
versity Press, 1980), [980a21]. [Citat: ”An indication of this is our liking for the 
perceptual capacities. For even apart from their utility, these are liked because of 
themselves – and most of all the one because of the eyes. For it is not only in order 
to do an action, but even when we are not going to do anything whatsoever, that we 
choose sight over (one might almost say) all the others. The cause of this is that of 
all perceptual capacities it enables us to know most fully and makes clear many 
differences.”] 
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Seendet framstår här som den främsta urskiljningsförmåga med 
vilken människor kan uppnå kunskap, på samma gång som att 
begäret efter kunskap ligger latent i den mänskliga naturen. Men vad 
innebär det att se?146 I nästa kapitel får vi en inblick i hur Nussbaums 
Herakleitos bemöter denna fråga. 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi sett hur kultiveringen av etisk-politiska subjekt 
framträder som en genomgående tematik i Nussbaums arbete från 
tidigt 1970-tal fram till idag. Nutida politiska och kulturella 
konflikter är, menar Nussbaum, ett resultat av att politiken ignorerar 
människors känslor och hur dessa känslor ligger till grund för deras 
förståelse och uppfattning av världen och sig själva. Praktiker inom 
offentliga institutioner som skola, universitet, rättsväsende och vård, 
samt politikers tal och konstitueringen av de offentliga rum vi vistas 
i utgör sammantaget vad Nussbaum liknar med grekiskans 
psychagogia, konsten att leda själar. Medvetenheten om hur det 
offentliga formar människors uppfattning av sig själva och världen 
och hur samtida problem kan belysas utifrån denna formande 
verksamhet innebär ett behov av att granska det offentligas etiska 
riktlinjer. Etiken – alltså frågan om hur vi bör leva – måste alltid 
förekomma politiken, skriver hon. I Nussbaums försvar av human-
iora ser jag en ansats till att formulera en ny humanism i kontrast till 
en allt mer instrumentaliserad kunskapskultur. 
 Även om kultiveringen av medborgare är ett delat ansvar mellan 
det offentliga och den enskilda så betonar Nussbaum att det ligger i 
det offentligas ansvar att ge varje individ det utrymme som behövs 
                                                      
146 För en övergripande idéhistorisk studie om synen i 1900-tals politiska filosofi, se 
Martin Jays Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century 
French thought (Berkeley: University of California Press, 1993). 
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för att kunna träda ut ur sina omedelbara narcissistiska behov. Under 
2000-talets första decennier ser hon emellertid hur politiken drar sig 
tillbaka och bereder utrymme för misogyni, främlingsfientlighet och 
ressentiment. Mot denna uppgivenhet inför det gemensamma manar 
hon till en institutionell masskultivering av politiska känslor. I 
synnerhet framställs fantasiförmågan som en nyckel för människors 
möjligheter att försonas med det förflutna och samtidigt hitta en 
ömsesidig väg framåt mellan minne och glömska. De humanistiska 
ämnena är omistliga värden i detta arbete, menar Nussbaum, 
eftersom förmågan att förstå varandra kräver ett sensibelt tänkande.  
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KAPITEL 2 
 
 

NUSSBAUM, HERAKLEITOS OCH ANTIKENS 
AKTUALITET 

 
 
 
 
När Nussbaum i Love’s Knowledge (1992) återkallar minnet från sin 
egen utbildningsgång framträder en tidig passion för klassisk 
litteratur och ett särskilt intresse för den antika tragedin: 

Hos de grekiska tragediförfattarna hittade jag en erkänsla av 
slumpens etiska relevans, en djup känsla av problemet med 
motstridiga skyldigheter och en erkänsla av passionernas etiska 
betydelse, vilket var mer sällsynt, om det överhuvudtaget förekom, 
hos de erkända filosoferna, både antika och moderna.147 

Vad tragedins författare öppnade upp för henne var grundläggande 
etiska och filosofiska frågor om livets villkor och hur man bör leva, 

                                                      
147 Nussbaum, Love´s Knowledge, s.14. [Citat: ”I was finding in the Greek tragic 
poets a recognition of the ethical importance of contingency, a deep sense of the 
problem of conflicting obligations, and a recognition of the ethical importance of 
the passions, that I found more rarely, if at all, in the admitted philosophers, whether 
ancient or modern.”] 
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skriver Nussbaum. Men vid New York University och Harvard 
University mötte hon en intellektuell miljö som hon hade svårt att 
finna sig tillrätta i. Här fanns inget utrymme för att hennes intresse 
för litteratur och filosofi skulle låta sig fångas inom ett och samma 
ämne; litteraturvetenskapen var ointresserad av filosofi och etik, 
filosofin avgränsade sig mot skönlitteraturen, och klassiska studier 
koncentrerades mot en språklig receptionshistoria. Det var ändå 
inom den senare inriktningen som hon skrev sin avhandling 
Aristotle’s De Motu Animalium, vilken hon försvarade 1975. 
Förutom en nyöversättning av Aristoteles text innehåller avhand-
lingen fem essäer där hon omförhandlar den receptionshistoria som 
villkoras av den disciplinära uppdelning som hon själv upplevde sig 
splittrad av och som hon ansåg vara alltför villkorad av den disci-
plinära uppdelningen. Hennes kritik av den anglosaxiska läsningen 
av antik filosofi hade emellertid framkommit redan tidigare. 
 År 1972 publicerades hennes första artiklar i den filosofiska 
tidskriften Phronesis. Där undersöker hon Herakleitos förståelse av 
själen, psyche, i förhållande till logos, som i hennes tolkning får 
betydelsen av en föränderlig universialie som sammanflätar 
mänsklig handling och erfarenhet. Utifrån sin omförhandling av 
dessa begrepp hos Herakleitos lägger hon grunden för sitt vidare 
fortsatta arbete och det som här undersöks som hennes kultiverings-
tänkande.148 
 Men hur kom det sig att Nussbaum fattade ett intresse för 
Herakleitos? Redan under antiken ansågs hans tänkande svår-
tillgängligt och dunkelt, och inom receptionshistorien har äkt-heten i 
de så kallade herakleitiska fragmenten ifrågasätts eftersom det som 
finns bevarat är återgivningar av senare författare från 300-talet före 

                                                      
148 Martha Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, I” och ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, II”. 
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vår tideräkning och fram till 1100-talet.149 För romantikerna var han 
emellertid en källa till den mystik som ansågs komma i skuggan av 
rationalitetens ljuskraft. En större samling av fragmenten utarbetades 
och publicerades av Friedrich Schleiermacher 1807, och för den 
filosofiska riktning som senare kom att formuleras utifrån Nietzsche, 
Marx och Freud var Herakleitosfragmentens dialektiska dunkel en 
outsinlig källa till en tillsynes förborgad dialektik. Som vi kommer 
att se följer inte Nussbaum den tyska idealismens arv. Inte desto 
mindre kan hennes läsning av Herakleitos betraktas som en kritisk 
kommentar till den rationalistiska del av upplysningstänkandet som 
kom att bli tongivande för anglosaxisk epistemologi under 1900-
talet. I läsningen av Herakleitos finner ser jag en början på det 
tolkningsarbete som framkommer i hennes läsning av senare tänkare. 
Istället för att ägna mig åt att utröna hur författarskapet bäst låter sig 
kategoriseras inom de olika kontexter och discipliner hon skriver in 
sig i, vill jag i den fortsatta undersökningen ta fasta på hennes arbete 
som en övergripande samtidskritik. Här låter jag hennes tidiga för-
ståelse av den oskiljaktiga relationen mellan det partikulära i de 
enskilda individernas psyke, och logos som ett ständigt föränderligt 
gemensamt och universellt arv, ligga till grund för förståelsen av 
hennes kultiveringstänkande. 
 I detta kapitel undersöker jag alltså Nussbaums läsning av psyche 
och logos hos Herakleitos och hur hon med sina två första artiklar 
lade en grund för sitt fortsatta filosofiska arbete och kultiverings-
tänkande. Jag lyfter fram fyra aspekter av Nussbaums läsning av 
Herakleitos. Den första aspekten belyser Herakleitos filosofi som ett 
brott med den homeriska traditionens traderande kunskapsideal. 
                                                      
149 Hans Ruin och Håkan Rehnberg, ”Förord” i Herakleitos, Fragment, översättning 
Håkan Rehnberg och Hans Ruin; med kommentar av Hans Ruin (Lund: Propexus, 
1997), s.11. 
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Därefter uppehåller jag mig som en andra aspekt, vid hur Nussbaum 
visar på Herakleitos som den första psykologen. Med Herakleitos 
ställer Nussbaum frågor till sin egen samtids förståelse av relationen 
mellan språk och erfarenhet, vilket utgör en tredje aspekt. Slutligen 
utforskar jag hur hennes läsning av Herakleitos pekar fram mot den 
filosofiska praktik som hon utvecklar genom sitt författarskap.  
 Kapitlets initiala frågor rikas mot Nussbaums läsning av 
Herakleitos och hur denna läsning lägger en grund för hennes vidare 
filosofiska arbete och den roll hon tillskriver känslor och begär som 
oskiljaktiga i en kognitiv perceptionsprocess. Kapitlet lyfter också 
frågor som kommer att bli riktgivande för den fortsatta 
undersökningen, nämligen på vilka sätt hon skriver fram en 
aktualiserande läsart utifrån förhållandet mellan psyche och logos 
hos Herakleitos. Att Nussbaum befattar sig med dessa heraklitiska 
begrepp bör inte förstås som en antikvarisk nyfikenhet. Snarare 
mobiliserar hon begreppen i syfte att utvidga ett nutida 
epistemologiskt, etiskt och politiskt samtal. Här ansluter hon sig till 
arbetet med att omförhandla de grundläggande politisk-filosofiska 
frågor och begrepp som under det sena 1900-talet kommit att utgöra 
en ansatser till att tänka om politikens förutsättningar likaväl såväl 
som människors villkor och möjlighet till att träda in en offentlig 
gemenskap. Det är mot denna bakgrund vi nu ska se hur hon 
aktualiserar begreppen psyche och logos hos Herakleitos. 
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Brottet med evigheten – Kritiken av Homeros 

Herakleitos är kanske mest känd för sin idé om att allting flyter, 
vilken Platon sammanfattade i strofen panta rei.150 Vattens 
förgänglighet återkommer i Herakleitos författarskap som till 
exempel i det mångtydiga fragment 36: 

För själar är det död att bli vatten, för vatten är det död att bli jord, 
men ur jord blir vatten, och ur vatten själ.151 

Att själen, psyche, skulle vara dödlig, som Herakleitos skriver fram 
här, var radikalt i den samtid han själv befann sig i, skriver 
Nussbaum. Psyche, ett begrepp som användes flitigt i den 
försokratiska litteraturen, tänktes vara en odödlig substans som 
lämnar kroppen i och med den döende människans sista utandning. I 
den homeriska berättelsen innebär själens eviga liv att den finns kvar 
som en skugga av det förflutna, som kan återkallas, spåras eller 
förstås så som en given, om än fördold eller ouppmärksammad, 
form. Vad Herakleitos gör, menar Nussbaum, är att bryta mot den 
traderade tolkningens reproduktiva verksamhet genom att initiera en 
annan tidslighet. Han ser så att säga det förflutna utifrån, och som en 
del av, en ständigt produktiv berättelse. Herakleitos filosofiska 
ansats fungerar som en förbindande länk mellan det förflutna och 
framtiden, och mellan de enskilda människorna och den gemenskap 
som utgörs av såväl de levande som de redan döda och de ofödda. 
Utifrån hennes kritik av en positivistisk färgad filosofi mobiliserar 
Nussbaum Herakleitos som sin allierade i försöket att istället 
formulera filosofin som en nytta för livet. Som alternativ till att 

                                                      
150 Hans Ruin, kommentar till fragment 91 i Herakleitos, Fragment, s. 187. 
151 Herakleitos, Fragment, s.86. 
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betraktas som det förflutnas ruiner, argumenterar hon för att 
filosofihistorien tas tillvara som en produktiv aktualitet.  
 Nussbaum framhåller att såväl etiken som estetiken i stort sett har 
varit frånvarande i den nordamerikanska tanketraditionen, detta som 
en direkt följd av Kants teori om omdömeskraftens apolitiska status 
och dess starka genomslag. Till skillnad från den retrospektiva 
konservatism som hon menar utmärker några av hennes samtida 
nyaristoteliker, framhåller hon en tydlig ambition att förena 
aristotelisk dygdetik med upplysningsliberalismens idéer. Så betonar 
hon också sitt författarskap som präglat av en sammanföring av det 
antika arvet med ”en utvidgad version av upplysnings-
liberalismen”.152 Hennes läsning av Herakleitos kan ur detta 
perspektiv ses som en början till hennes omförhandling av upplys-
ningsarvet såsom det har utvecklats inom en angloamerikansk tanke-
tradition. Genom att lokalisera själen i en inomvärldslig onto-logi 
initierar hon en grund för sitt omfattande arbete med att omförhandla 
den dualism som ligger till grund för det disciplinära uppdelandet 
mellan kropp och själ, känslor och förnuft, empiri och teori och 
litteratur och filosofi.  

I den filosofiska tradition som utgår från Centraleuropa har 
förståelsen av sambandet mellan kunskapsteori, etik och estetik − 
och då i synnerhet dessa kategoriers politiska bärkraft − varit ett 
återkommande tema. En rimlig fråga är därför varför Nussbaum, 
utifrån sitt påstådda utanförskap och intresse för filosofins existen-
tiella och poetiska aspekter, inte knyter an till den samtida tysk- och 
franskspråkiga filosofi som uppehåller sig vid antikens aktualitet. 
Som Seyla Benhabib skriver, kan Nussbaums arbete mycket väl 
kategoriseras inom en gren av nyaristotelismen så som denna har 
utvecklats inom en etisk-politisk diskurs utifrån Hans-Georg 

                                                      
152 Nussbaum, ”Preface to the revised edition” i The Fragility of Goodness, s.xvi. 
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Gadamer.153 I synnerhet skulle en dialog med Gadamer och hans 
kritik av den positivistiska vetenskapen, liksom hans studier av det 
heraklitiska tankearvet, ha kunnat fungera som en öppning ut från 
den analytiska filosofi som Nussbaum utgår från, men samtidigt 
upplever sig marginaliserad av.154 Den kritiska hermeneutikens 
filosofiska diskussioner är emellertid inte föremål för Nussbaums 
intresse, förutom i sporadiska kommentarer och kritiska fotnoter. Så 
                                                      
153 Seyla Benhabib, Autonomi och gemenskap. Kommunikativ etik, feminism och 
postmodernism, översättning Annika Persson (Göteborg: Daidalos 1994), s. 41. Den 
första riktningen inom nyaristotelismen härleder Benhabib till den konservativa 
samtidskritik som utfärdades av bland andra Robert Spaemann och Allan Bloom. En 
annan är den kommunitaristiska riktning där Charles Taylor varit en av de som 
hävdar partikularitetens moraliska och politiska värden. Gemensamt för dessa två 
riktningar beskriver hon som deras kritik av upplysningens genomgripande verkan 
på tänkandets alla områden.  
 Fler av Nussbaums samtida aristoteliker och upplysningskritiker läser 
Aristoteles inom en katolsk tradition. En relevant undersökning av Nussbaums 
aristotelism som lämnas år sidan i denna avhandling skulle vara att utforska den 
betydelse hennes konvertering till judendomen kan haft för hennes läsning av 
Aristoteles. Ett spår här är den kritik hon har fått till exempel från Diana Fritz Cates 
som hävdar att Nussbaums filosofiska ansats och politiska teori inte kan ses 
oberoende av hennes livstro: Diana Fritz Cates, ”Conceiving Emotions: Martha 
Nussbaum's Upheavals of Thought”, Journal of Religious Ethics 31, nr 2, 2003. 
Andra är mer intresserade av att vidareutveckla den judiska dimensionen av 
Nussbaums tänkande: Martin Kavka, "Judaism and Theology In Martha Nussbaum's 
Ethics", Journal of Religious Ethics 31, nr 2, 2003. 
154 För en utveckling av hur Herakleitos tolkats av Hegel, Nietzsche, Heidegger och 
Gadamer, se Hans Ruin, ”Skillnadens enhet, enhetens skillnad. Herakleitos och 
hermeneutikens längtan” i Burman (red.), Hans-Georg Gadamer och 
hermeneutikens aktualitet. I sitt uppmärksammade verk Wahrheit und Methode. 
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik som gavs ut 1960 diskuterar 
Gadamer flera av de humanistiska grundbegrepp som också Nussbaum behandlar. I 
Kunskapsfilosofi utforskar Bernt Gustavsson bland annat relationen mellan 
Nussbaums kunskapsteoretiska position och den tyska hermeneutiska och 
fenomenologiska traditionen.  



111 
 

även om flera av de problem som hon lyfter fram har diskuteras 
inom hennes samtida filosofi väljer hon konsekvent att inte gå in i 
detta tänkande.155 Kanske kan frånvaron av samtalet med en 
kontinentalfilosofisk tradition förstås mot bakgrund av den skepsis 
mot det tyska arvet som fortfarande fanns i en liberal amerikansk 
kontext decennierna efter andra världskriget.156 Om det är denna 
kontextuella förklaring som gör att Nussbaum inte går i dialog med 
till exempel Heidegger eller Gadamer, eller om det snarare är hennes 
disciplinära utgångspunkt som är avgörande för att hon istället 
upprättar en direkt dialog med antikens tänkare, ska vara osagt. Vad 
som är intressant i förhållande till hennes kultiveringstänkande är 
emellertid hur hon genom att tolka psyche, själen, som ett kognitivt 
centrum skriver fram en psykologiskt orienterad filosofi utanför 
såväl den kontinentala tolkningstraditionen som den upplysning-
skritiska katolska aristotelism som Alisdair MacIntyre till exempel 
företräder.  
 Genom sin tolkning av själen som ett för varje individ unikt, 
kognitivt och språkligt centrum öppnar Herakleitos upp för en 
radikalt ny förståelse av kunskap. För Nussbaum framstår han som 
den första filosofen som, åtminstone delvis, skapar ett arkitektoniskt 
fundament för det femte århundradets filosofiska gryning.  

  

                                                      
155 Om Nussbaums tankar om sin samtida kritiska filosofi, se Mats Rosengren, ”En 
korrekt filosofi. Intervju med Martha Nussbaum”, Res Publica nr 30, s. 14-27.  
156 Nussbaum kritiserar förvisso den liberala historieskrivningen, men ifrågasätter 
aldrig dess auktoritet. Seyla Benhabib: ”Cultural Complexity, Moral Inter-
dependence, and the Global Dialogical Community” i Women, Culture, and 
Development: A Study of Human Capabilities, (red.), Martha Nussbaum and 
Jonathan Glover (Oxford: Clarendon Press, 1995). 
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Herakleitos som den första psykologen 

Även om det var först långt senare Nussbaum formulerade sin 
kognitiva känsloteori, där känslor beskrivs som förnuftiga 
värdeomdömen, kan man se hur grunden för denna teori utvecklas 
redan i hennes läsning av Herakleitos. Varje människas förhållande 
till traditionen och sin samtids frågor förklaras av Nussbaum genom 
förståelsen av en rationalistisk psykologi där kropp och själ är 
odelbara. Grunden för hennes moralfilosofiska arbete och förståelse 
av tolkningens sensitiva praktik kan kanske bäst beskrivas genom 
hennes aktualisering av Herakleitos spindelmetafor: 

Liksom spindeln, sittande i vävens mitt, genast känner när en fluga 
har rivit upp någon av dess trådar och snabbt springer dit som om 
den led av den avskurna tråden, på samma sätt är det med 
människans själ, som då någon kroppsdel är skadad förflyttar sig dit 
kvickt, nästan otåligt över skadan på kroppen, med vilken den är fast 
och samstämmigt förbunden.157 

Trots att fragmentets äkthet, på grund av sin sena återgivning, är 
omtvistat utgör det, som Hans Ruin skriver i sin kommentar, ändå ett 
av de viktigaste i Nussbaums läsning av Herakleitos. Det ligger till 
grund för hennes syn på honom som en föregångare till en 
psykologisk filosofi där han låter ”etablera själen som centrum för 
förnuft och talförmåga”.158  

Den psykologi som Nussbaum diskuterar bör inte förväxlas med 
psykologin så som den har utvecklats som samhällsvetenskaplig 
disciplin. Snarare är det en psyche-logi, en kunskap om själen som 
                                                      
157 Fragment 67a i Herakleitos, Fragment, s. 150. 
158 Som Hans Ruin skriver i den svenska översättningen av Herakleitos fragment ser 
Nussbaum Herakleitos som den första psykologen. Ruin, kommentar till fragment 
67a och 107 i Herakleitos, Fragment, s. 150 och s. 214f.  
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åsyftas. Hos såväl Platon som Aristoteles finns utläggningar om 
människans själ, relaterade till deras tankar om hur olika politiska 
styrningsformer behöver olika strategier för att forma och kultivera 
sina medborgare eller undersåtar. I likhet med dessa antika tänkare 
verkar Nussbaum förespråka en kunskap om själen som nödvändig 
för det goda politiska styret. Utifrån hennes aktualisering av 
spindelmetaforen ses tolkningsarbetet som konstituerande för den 
enskilda individen såväl som för det sammanhang hon ingår i. Kropp 
och tanke, sinnesorgan och perception, är oskiljbara i den enskildes 
tolkning av världen. 
 I överenstämmelse med den tragiska traditionen som visar på hur 
människors liv ofta avgörs av oförutsedda händelser, lyfter 
Nussbaum fram tolkningen som inte på förhand given. Kultiveringen 
sammankopplas här med tolkningen av texten och världen på så sätt 
att en komplex och rörlig förståelse utgör villkoret för människors 
förmåga att handla i enlighet med sitt praktiska förnuft.  
 Spindeln, det vill säga psyche, är ”self-moving, and capable of 
directing its movement”, men utgör ingen förmåga i sig, utan på 
samma sätt som spindeln ständigt rör sig över sitt nät och därmed 
förbinder nätets olika delar, bildar psyche villkoret för den 
mänskliga förståelsen som förbinder språk och erfarenhet, skriver 
Nussbaum.159 Hennes förståelse av tolkning som en ständigt på-
gående, skiftande och sensitiv aktivitet vänder sig mot föreställ-
ningen om existensen av en stabil och orörlig grund som referens-
punkt. Förstådd på detta sätt vänder sig Herakleitos kritik av det 
homeriska traderandet mot en idé om att kunskap är liktydigt med att 
kunna tala sitt modersmål och upprepa det som är inlärt. Istället 
pekar han på vikten av att uppöva och kultivera sitt psyche som en 

                                                      
159 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, I”, s. 8. 
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på samma gång sensibel och kognitiv förmåga att förstå.160 Vad 
Herakleitos kanske var den första att lyfta fram enligt Nussbaum var 
vad vi kallar en skapande och kognitiv förmåga; man lär sig inte 
genom att passivt motta intryck genom sinnena, utan det är genom 
den individuella tolkningsprocessen som förståelse äger rum. Det 
innebär att själva läsandet för Nussbaum utgör en aktivitet som 
förändrar såväl det lästa som den som läser. Texten kvarstår inte som 
en beständighet till skillnad från läsningen. Nej, såväl text som 
läsare ändras skriver hon; den flod vi stiger ned i är aldrig den 
samma.  

Det förhållningssätt till traditionen som Nussbaum presenterar 
genom Herakleitos visar på hennes egen läsart och pekar fram mot 
hennes vidare filosofiska praktik. I förhållande till den klassiska 
förståelsen av Herakleitos påstående om att allt flyter skriver hon: 

även om det inte finns någon fast beståndsdel i en flod – även om 
vattnet alltid är föränderligt – finns det en känsla av att floden är 
densamma. Dess identitet är inte beroende av att samma vatten 
behålls. […] medan en människas berömmelse ärvs mellan 
generationerna bland de dödliga, tolkas den hela tiden om och 
uttrycks på nytt; i själva verket är den aldrig densamma. Och 
samtidigt, liksom en enda människas berömmelse, är den oförändrad 
och den föränderliga kontinuiteten hos mänskliga traditioner förstör 
inte dess identitet. Till exempel har inte två personer under 
århundradena gett samma förklaring av Herakleitos kleos (på gr.) 161 

                                                      
160 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, I”, s. 10. 
161 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, II”, s. 162. [Citat: ”although there is no stable 
constituent in a river – though the waters are always different – yet there is a sense 
in which the river is the same. Its identity does not depend on the preservation of the 
same waters. […] as a mans fame is handed down from generation to generations 
among mortals, it is constantly reinterpreted and reexpressed; it is never, in fact, the 
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Det som lever kvar bestäms av de levande, inte av de döda, skriver 
hon vidare.162 Det förflutna kan med andra ord inte begripas från ett 
annat perspektiv än så det träder fram i ett tolkande nu. Nussbaums 
förståelse av Herakleitos tal om det evigt förflyktigande bör ses som 
just detta försvar för en aktualiserande läsart som inte söker 
sanningen i ett givet förflutet.163 Denna radikala tolkningsförståelse 
är väsentlig i förståelsen av det sätt som hon mobiliserar tänkare från 
det förflutna i sin samtida kontext. Samtidigt öppnas en rad frågor 
om förhållandet mellan perception, känslor och rationalitet, vilka 
kommer att undersökas i de följande kapitlen. 

Även om Nussbaum lyfter fram Herakleitos tankar om att 
sanningen undandras den empiriska iakttagelsen betonar hon att hans 
filosofi inte bör förstås som en uppgivenhet inför etiska 
ställningstaganden: 

                                                                                                                
same. And yet, as the fame of one man, it is the same, and the changing continuity 
of human tradition does not destroy its identity. For example, not two people, 
throughout the centuries, have given the same account of the kleos (på gr.) of 
Heraclitus.”] 
162 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, II”, s. 168. 
163 När Nussbaum skrev sin avhandling under tidigt 1970-tal gick positiviststriden 
varm på universiteten och kritiken av totalitarismen var omfattande. Hennes 
moralfilosofiska ansats fick emellertid ny aktualitet under de kommande 
decennierna där tolkningspolitik blir ett omfattande diskussionsämne. I Nussbaums 
humanistiska försvar för en filosofi som omfattar mer än vad samtidens 
vetenskapliga ideal tillåter, ekar Petrarcas uppmaning om en återgång till grekiska 
antika skrifter för att utvidga det egna nuets orienteringshorisont. Att återvända till 
källorna innebär emellertid inte att dessa källor är att betrakta som färdiga 
representationer. Undersöker man mänsklig handling föreligger inte denna som 
”’pure’ or ’raw’ data”, skriver hon i avhandlingen Aristotle’s De Motu Animalium, 
s. 268. 
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Vi måste förstå relativitet i relativa termer. [---] Etiska omdömen är 
relativa, men de måste fällas. Och att inse att våra etiska principer är 
relativa, får inte locka oss till att tro att de är meningslösa.”164  

Men för att kunna göra goda etiska bedömningar är det, visar 
Nussbaums Herakleitos, nödvändigt med en kultivering av begäret. 
För likaväl som att lyfta fram psyche som en särskild mänsklig 
förmåga, skriver Herakleitos fram de frestelser som människor 
ständigt ställs inför. Hans förståelse av psyche som en förmåga till 
självmedvetenhet innebär enligt Nussbaum en möjlighet för den 
enskilde att lyfta sig från den omedelbara njutningen och ta ansvar 
för sitt eget liv.165 En torr själ har självkontroll, medan en vattnig själ 
saknar detsamma, skriver Herakleitos och ger exempel på sömn och 
berusning som blöta tillstånd.166 Att överge sig själv till njutningar 
av olika slag liknas ofta med döden i den grekiska litteraturen, 
påpekar Nussbaum. Men vad Herakleitos rekommenderar är inte 
asketisk avhållsamhet, utan nödvändigheten av att ha kontroll över, 
och kännedom om, sina begär.167 Den förmåga som blir bärande för 
Nussbaums bild av den heraklitiska bildningsresenären är en 
självinsikt som gör att man inte förlorar sig själv, vilket Herakleitos 
för fram i fragment 116: ”Det åligger alla människor att känna sig 
själva och att förstå”.168  

För Nussbaum innebär Herakleitos tankar om den dödliga, 
individuella själen att det mänskliga överskridandet omprövas. Från 
                                                      
164 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus II”, s. 165. [Citat: ”We must understand the 
relativity of relative terms. [---] Ethical judgements are relative, but they must be 
made; and the recognition of the relative nature of our ethical terms should not trick 
us into believing they are meaningless. ”] 
165 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, II”, s. 159 
166 Se till exempel Herakleitos fragment nr 36, nr 77 och nr 117. 
167 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus II”, s. 160. 
168 Fragment 116 i Herakleitos, Fragment. 



117 
 

att inrikta sitt levande i enlighet med en religiös föreställning om ett 
evigt liv eller reinkarnation, visar Nussbaums Herkleitos på ansatser 
till ett annat slags överskridande vilket innebär ett medvetet 
handlande utifrån en pågående strävan efter självkännedom. Den 
delfiska inskriptionen känn dig själv talar således till den enskilda 
människan och uppmanar henne att ta sitt liv på allvar genom kloka 
val och goda handlingar. Vad Herakleitos gör är att ta fasta på 
traditionella föreställningar och begrepp och ändra deras menings-
innehåll, skriver Nussbaum.169 Det tillvägagångssätt Nussbaum 
tillskriver Herakleitos visas också i hennes eget förhållande till 
traditionen.  

  

Filosofi eller barbari – 

Om att uppöva sin tolkningsförmåga 

Förmågan till etiska ställningstaganden fordrar som vi har sett i 
Herakleitos spindelliknelse en förmåga till en mångperspektivistisk, 
sensibel förståelse. Det är inte sinnena som vilseleder sinnes-
erfarenheten, skriver Nussbaum, utan snarare hur man tolkar dessa 
sinneserfarenheter. Argumentet hittar hon i fragment 107 där 
Herakleitos skriver: 

Ögon och öron är dåliga vittnen för människorna om de har 
främmande själar.170  

Begreppet barbar [främmande] som Herakleitos använder i citatet 
hade inte den pejorativa betydelse den fick senare, utan innebar helt 

                                                      
169 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, II” s. 161f. 
170 Fragment 107 i Herakleitos, Fragment, s. 214.  
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enkelt att man inte förstod eller inte kunde tala grekiska, skriver 
Nussbaum. Snarare än en generell oförmåga att förstå, menar hon att 
Herakleitos beskrivning av det främmande bör tolkas som ”the far 
more intresting statement that your senses will deceive you if you do 
not have an accurate understanding of your own language.”171 För 
Nussbaums Herakleitos krävs det en träning av psyche för att få en 
djupare förståelse av språket. Här ersätter Herakleitos den homeriska 
traditionens recitation med en tanke om förståelse som en individuell 
angelägenhet. Att inte förstå (grekiska) innebär således inte att man 
inte hör eller kan tala, utan att man inte kan sätta språket i ett större 
sammanhang. Världen finns inte bara där ute redo att begripas direkt 
genom sinnena, utan behöver ett kognitivt samlande organ, ett 
sensibelt tänkande, som kan tolka det som framträder, hävdar 
Nussbaums Herakleitos. Än viktigare, och vad Herakleitos 
upprepade gånger framhåller är insikten om varje ords oskiljbara 
motpart: dag betyder inget utan natt, rättvisa inget utan orättvisa etc. 
Språket bär därmed ständigt med sig sin egen negation, vilket 
Herakleitos beskriver som naturens vilja att dölja sig. Hur man 
förstår språket blir därmed avgörande för hur man förstår världen, 
skriver Nussbaum.172  
 Varför hon anser det vara så viktigt att kultivera sina sinnen, 
framgår av hur hon tolkar fragment 34 som lyder: ”Oförstående 
lyssnar de likt de döva. Talet vittnar för dem: närvarande är de 
frånvarande”. Vad Nussbaum betonar är just talet och dess samband 
med en lyssnande och tolkande förmåga. Så länge man inte har 
förstått vad man säger är man så att säga fortfarande en barbar, det 
vill säga främmande inför det som är sagt och även inför det som 

                                                      
171 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, I”, s. 10. 
172 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, I”, s. 10. 
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man själv säger.173 Vad som träder fram för perceptionen och 
tänkandet är utifrån detta inga fenomen som visar sig i egen rätt, 
utan snarare resultatet av en perceptiv förmåga.  
 I denna tidigaste skrift har Nussbaum en smal förståelse av språk 
som avgränsat till lingvistik, något hon senare kommer att ändra på. 
Redan här är dock hennes uppmärksamhet mot hur en förståelse av 
psyche som ett sammanförande aktivt organ och tolkande förmåga 
samt logos som kunskapsobjekt centralt, och något som utgör 
förutsättningen för insikt [nous].174 Men vad som också framkommer 
hos Herakleitos, skriver Nussbaum, är hans tankar om språket som 
ingång till ett obegränsat vetande. Eftersom psyche så att säga bär 
med sig logos som sitt ursprung samt som det objekt den undersöker 
och samtidigt skapar, uppbådar varje ny förståelse en breddning av 
det landskap som kan undersökas.  

Vad Nussbaum menar utmärker Herakleitos är att han skriver 
fram hur logos verkar i det enskilda livet just som enskilt och 
individuellt. Språket blir hos Herakleitos inte något som direkt 
traderas från en generation till en annan. Till skillnad från den 
homeriska tanken om psyches fortlevnad som skuggor i Hades, ser 
Nussbaum hur Herakleitos lägger en grund för en immanent 
tolkningslära som lyfter fram kognitionen som konstituerande för 
den enskilda människans existentiella uppfattning av världen. Med 
Herakleitos tolkning av själen urskiljer Nussbaum en förbindande 
kraft mellan språk och tänkande i den mänskliga erfarenheten, för 
den enskilda människan å ena sidan, för det gemensamma mänskliga 
                                                      
173 I sin kommentar till fragmentet skriver Ruin att Nussbaums tolkning ”binder 
samman fragmentets olika led på ett bättre sätt [än andra tolkningar] och öppnar 
också förbindelsen till andra fragment som nämner talet och dess förhållande till ett 
äkta lyssnande”. Hans Ruin, kommentar till fragment 34 i Herakleitos fragment, s. 
82f. 
174 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus I”, s. 14. 
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å den andra.175 Livet och döden, liksom dag och natt, utgör en 
spänning i det heraklitiska tänkandets dialektik och i hans idé om 
”det ena som en enhet av skillnader”.176  
 I slutet av den andra artikeln beskriver Nussbaum Herakleitos 
nyvunna förståelse av själen som såväl utgångspunkt och mål för 
den enskilda människan som ett kunskapande och handlande subjekt. 
Denna insikt får radikala följder för föreställningar om människors 
kunskapsmöjligheter:  

han betonar varje människas förmåga till själviskhet och 
självkännedom, och beskriver vikten av självbehärskning. […] 
Människans potential för självutveckling i fråga om ψυχή är 
obegränsad, och förståelse leder till ny förståelse.177  

För Nussbaum är det inte en logocentrism som är problemet hos 
Homeros eller för den delen hos hennes samtida anglosaxiska 
filosofi, utan snarare den dualistiska föreställning mellan människa 
och språk som sätter språket över erfarenhet och perceptions-
förmåga. Men hon vill inte heller skriva fram perception och 
erfarenhet som primära kunskapskällor. Nej, ett övergripande mål 
med all utbildning bör utifrån Nussbaums herakleitiska insikt vara 
att sträva efter ett överskridande av den omedelbara erfarenheten, 
men också av språket som något givet. Medveten om ens barbariska 
tendenser att se utifrån det redan sedda och höra utifrån det redan 
hörda, måste språk och perceptionsförmågan kultiveras för att inte 
förledas av fördomar. Här ser Nussbaum en tudelad risk i ett 
                                                      
175 ”ΨΥΧΗ in Heraclitus I”, s. 5. 
176 Ruin, ”Skillnadens enhet, enhetens skillnad”, s. 129. 
177 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus II”, s. 169. [Citat: ”he emphasizes the capacity 
of each man for self-seeking and self-knowledge, and teaches the importance of 
self-restraint. […] Man’s potential for self-development in terms of ψυχή is 
unlimited; and understanding leads to new understanding.”] 
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överskridande som antigen drar sig inåt eller ett som okritiskt tror sig 
ha begripit fenomenet. Snarare bör överskridandet anta den 
dialektiska form som utmärker människors existentiella villkor, 
skriver Nussbaum. Det etiska omdömet är, som Nussbaum skriver 
många år senare, en privat angelägenhet och etiken måste utgå från 
människor emellan, här och nu i ett överläggande samtal.178 

I väntan på det oväntade – 

Fenomenologi avant la lettre som etikens villkor 

Vi har sett hur Herakleitos förståelse av psyche utgör en ingång till 
filosofin som praktisk levnadskonst, vilket i sig inbegriper ett brott 
med den homeriska traditionens mytologi där traderandet är det 
centrala. I förståelsen av människans säregna plats mellan djur och 
gudar och mellan det dödliga och det odödliga skriver Herakleitos, 
enligt Nussbaum, fram språket och filosofin i människans historia 
som grund för en sensitiv, kognitiv förståelse. I Herakleitos tankar 
om den enskilda själens inverkan på hur världen framträder för 
densamma ser Nussbaum en ansats till individens födelse, en ansats 
som först senare formuleras som politiskt relevant i Aristoteles 
läsning av Herakleitos.179 Redan här i Nussbaums förståelse av 
psyche som en samlande kognitiv potential ser vi konturerna till 
hennes kultiveringstänkande. Vad som framträder är vad jag anser 
vara ett argument om att man utan rätt utbildning lätt kan förledas av 
sina sinnen och av sin förförståelse. 

Med sin tolkning av psyche initierar Herakleitos en kritik av den 
traditionella föreställningen om ett liv efter detta. Att vissa senare 

                                                      
178 Martha Nussbaum, ”Foreword”, i Iris Marion Young, Responsibility for Justice 
(New York: Oxford University Press, 2013). 
179 Jag utvecklar detta vidare i kapitel 4 om Nussbaums läsning av Aristoteles. 
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översättare har argumenterat för att Herakleitos vidhöll en religiös 
föreställning om odödlighet förklarar Nussbaum med att dessa 
kristna översättare möjligtvis ändrade vissa passager till fördel för 
egna åsikter.180 Vad den kristna tolkningen missar är den radikala 
potential som Herakleitos presenterar och mot vars bakgrund 
Nussbaum konstituerar sin egen läsning av de etiska, politiska och 
epistemologiska frågor den antika filosofin brottas med. 

På frågan om vad som enligt Herakleitos är kvar av den enskilde 
människan efter döden, svarar Nussbaum: ”’Inget’ är den mest 
sannolika lösningen på Herakleitos kryptiska gåta.”181 Men vilka 
möjlig-heter följer av detta inget? I Nussbaums läsning av 
Herakleitos öppnar det heraklitiska inget upp för etiken. Det är just 
den funda-mentala dödligheten som utgör en förutsättning för etiken, 
skriver hon. För de grekiska gudarna är etiska frågor fullständigt 
irrelevanta, och detsamma gäller för moralisk dygd. Att vara modig, 
skriver Nussbaum, kan inte vara en fråga för dem som inte har något 
att förlora.182 

För Nussbaum handlar Herakleitos idéer om begreppens 
dialektiska motsatsförhållande om vikten av att kultivera ett med-
vetet förhållande till de fenomen som visar sig genom att erkänna 
närvaron av varje begrepps negation. I spindelmetaforen läser hon in 
en sensibilitet mellan tänkandet och det tänkta som förenar de båda. 
Så hur kan man benämna den aktualiserande läsart som utmärker 
hennes filosofiska arbete? Kan man hos Nussbaum urskilja en 
fenomenologi avant la lettre? Frågan får tillsvidare stå obesvarad.  

Med Herakleitos begrepp psyche och logos har Nussbaum ersatt 
vad hon benämner som en kroppslös rationalitet med en psykologisk 
                                                      
180 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus II”, s. 158. 
181 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus II”, s. 158. [Citat: ”’Nothing’ is the most likely 
solution for Heraclitus’ cryptic riddle”.] 
182 Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus II”, s. 164. 
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filosofi, där kultiveringstänkandet är situerad inom tragedins 
poetiska universum. Vad den psykologiska tolkningen av 
Herakleitos initierar är frågor om tolkande i relationen mellan det 
förflutna och framtiden. Och här ligger själva innebörden av 
Herakleitos enhets- och skillnadstänkande, och dess utmaning för 
den senare filosofin. För det som är frånvarande kan härefter ses som 
närvarande i sin frånvaro, och även som en förutsättning för det som 
framträder.183 Att Nussbaum lyfter fram känslorna och sinnenas roll 
för tänkandet kan således ses som ett försök att göra det 
osynliggjorda synligt.  
 Hur kan vi utifrån detta förstå Nussbaums tankar om 
utbildningens roll som själsfostrande verksamhet till nytta för 
demokratins stabilitet? Som vi har sett anser hon att känslorna är en 
tillgång för förnuftet; det sensitiva tolkandet som spindelns 
kultiverade rörelse symboliserar är varken linjärt eller förutbestämt. 
Men tolkandet kan inte heller ta vilka vägar som helst. Här ligger 
hon till synes nära den kritiska hermeneutiken och fenomenologin i 
det att hon söker svar på nutida frågor i antikens filosofi. Detta 
framkommer också av hennes definition av sanningen som en 
aktualiserad potential. Den etymologiska betydelsen av sanning 
[aletheia] är ”det som avslöjas” och ”det icke-glömda”, men det 
aktualiserande minnesarbetet (psyches relation till logos) är också en 
produktiv verksamhet som Nussbaum lyfter fram som en etisk och 
politisk angelägenhet. Vad Herakleitos påminner om när han säger 
att naturen älskar att gömma sig är just att våra sinnen kan förleda 
oss på grund av invanda fördomar, skriver Nussbaum. Utifrån detta 

                                                      
183 För en utförlig studie av historieskrivningens former, se forskningsprogrammet 
”Tid minne, representation” och Victoria Fareld, Johan Hegardt, Patricia Lorenzoni, 
Trond Lundemo och Hans Ruin (red.), Historiens hemvist 1-3 (Göteborg: Makadam, 
2016).  
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tar filosofin sin början genom att vi kommer underfund med att 
världen kanske är annorlunda beskaffad än hur vi uppfattar den.  
 De tidiga artiklarna om Herakleitos visar på läsakten som en 
enskild handling, där den ena tolkningen aldrig är den andra 
lik.184Att låta texten framträda genom läsakten fångas med 
Herakleitos fragment om tänkandets förutsättningar: 

Den som inte väntar skall inte finna det oväntade, oupptäckbart är 
det och ofarbart.185 

I det oväntade ringas filosofins grundläggande undran in som en 
förutsättning för kunskap. I Nussbaums första publicerade texter ser 
vi upptakten till en bred epistemologisk kritik där den historiska 
kunskapen inte anses vara omedelbart tillgänglig genom en 
undersökning av empiriska fragment eftersom själva studiet av det 
förflutna formar det förflutna som sådant. Medvetenheten om detta 
oskiljaktiga förhållande mellan kunskap och kunskapssubjekt leder 
inte fram till en relativistisk kunskapsförståelse hos Nussbaum. 
Snarare ser hon denna position som ett grundläggande argument för 
att tolkningen av historien innebär ett etiskt, individuellt ansvar. 
Kultiveringens politik − omförhandlingen av hur man låter det 
förflutna framträda i nuet − blir här en etisk fråga eftersom det är en 
berättelse som vi såväl formar som formas av. 
 I Nussbaums läsning av Herakleitos öppnas ansatsen till det 
kultiveringstänkande hon ska komma att fördjupa under sitt fortsatta 
författarskap. Det är ett kultiveringstänkande som relaterar till 
filosofihistoriens mest uppmärksammade traditioner, men som på 

                                                      
184 ”For example, not two people, throughout the centuries, have given the same 
account of […] Heraclitus”, skriver Nussbaum i ” Nussbaum, ”ΨΥΧΗ in Heraclitus, 
II”, s. 162.  
185 Fragment 18 i Herakleitos, Fragment, s. 49.  
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samma gång utformas som en självständig distribuering av hur 
denna tradition framträder på en nutida scen. Vad som inbegrips i 
denna läsart är ett läsande som har sin förankring i ett förflutet vars 
aktualitet träder fram i ett föränderligt nu. Den aktualiserande 
läsartens revolutionära potential ligger i det dialektiska förhållandet 
mellan revolvere som en upprepning av det givna och revolution 
som en omvälvning i syfte att ändra tidigare begrepps 
meningsinnehåll. Och det är just denna upprepande och upp-repande 
praktik som är utmärkande för Nussbaums filosofiska arbete.186 Här i 
läsningen av Herakleitos har hon repat upp den homeriska 
traditionens konservativa kunskapsförståelse till fördel för en 
sensibel läsart vars försvar upprepas utifrån psykologiska, språkliga, 
etiska och sociala perspektiv.  
 Aktualiserad som Nussbaums samtida ingår Herakleitos i ett 
komplext etiskt-politiskt samtal där han istället för att åberopa givna 
traditioner och regler appellerar till individuellt ansvarstagande som 
förutsättning för gemensam förståelse. Sådana anspråk är högst 
riskabla, vilket också Nussbaums läsning av Platon kommer att visa 
oss. Enligt Nussbaum har den dualistiska uppdelningen mellan kropp 
och själ, känsla och förnuft, mellan filosofi och litteratur liksom 
mellan praktik och teori, framförallt en stamfader i den politiska 
filosofihistoriens genealogi, en tänkare som vi ska se närmare på i 
nästa kapitel. 

  

                                                      
186 Distinktionen mellan upprepande och upp-repande i historieskrivningens praktik 
tematiseras av Victoria Fareld i Att vara utom sig inom sig. s. 272. 
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Sammanfattning 

Detta kapitel har kretsat kring Nussbaums två första artiklar som 
behandlar begreppen psyche och logos hos Herakleitos. Artiklarna 
var upptakten till ett omfattande arbete med att kritisera det hon ser 
som en brist i hennes samtida kunskapsteoretiska och etiska 
diskurser. Genom Herakleitos tolkningslära lyfter Nussbaum fram 
hans kritik av Homeros, en kritik som liknar den hon själv har fört 
fram gentemot sin egen samtids filosofi och det hon ser som en brist 
på litterär eller poetisk förståelse i deras läsning av antik filosofi.187  
 Mot en positivistisk och konservativ tolkningstradition 
aktualiserar Nussbaum Herakleitos metodologiska och sensibla 
tillvägagångssätt, ett tillvägagångssätt som jag tentativt förstår som 
en herakleitisk fenomenologi avant la lettre. Nussbaum ser inte 
språket, logos som en rättsgivande instans som kan döma rätt från 
fel. Snarare är också språket [logos], liksom den enskildes själ 
[psyche] i ständig förändring, vilket Nussbaum härleder ur 
Herakleitos fragment ”det ena som en enhet av skillnader”. Sinnen 
och känslor är avgörande för människors tolkningsförmåga, skriver 
hon, och målet med utbildning bör vara att eftersträva ett 
överskridande av den omedelbara erfarenheten, men också att bli 
uppmärksam på ens egna fördomar och hur dessa ofta är 
vilseledande i vår uppfattning av världen. Hos Nussbaums 
Herakleitos urskiljer jag en revolutionerande potential där hon 
skriver fram ett ”inget” som etikens utgångspunkt och där 
Herakleitos insikt om språkets ofrånkomliga negativitet visar på 
sanningen som en möjlig aktualitet. Vad som får ses och höras samt 
                                                      
187 Men vad som också framgår av Nussbaums läsning av psyche och logos är hur 
Herakleitos lyfter fram den enskilda själen som unik och dödlig. Liksom varje 
psyche springer ut ur logos flod som vattnets motsats, elden, så förändras logos 
ständigt genom de själar som slocknar och blir till vatten. 
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hur detta regleras och distribueras genom utbildning är en fråga om 
estetik och politik, och något som ligger implicit i Nussbaums 
kultiveringstänkande men som hon själv inte till fullo arbetar fram 
som en kritisk fråga. I min läsning av Nussbaums författarskap är det 
emellertid i hennes omförhandling av kultiveringstänkandets historia 
som jag ser en radikal potential i hennes filosofiska arbete. Vad hon 
gör av denna potentialitet blir en fråga för den fortsatta 
undersökningen. Herakleitos försvar för det Nussbaum karakteriserar 
som en insikt om det mänskliga livets ändlighet och tragiska villkor 
utgör, menar hon, ett hot för Platon i hans ansatser att konstituera en 
säker grund för den politiska filosofin.  

  



128 
 

 

 
 
 
 

KAPITEL 3 
 
 

NUSSBAUM OCH PLATON 
 
 
 
 
I detta kapitel utforskar jag hur Nussbaum skriver fram Platons 
konstituering av en politisk filosofi. De kunskapsteoretiska 
antaganden Platon menar bör bejakas i fostran av framtida med-
borgare exponerar för Nussbaum en förståelse för, såväl som en 
berättelse om, en epistemologisk kris med vittgående konsekvenser i 
hennes egen samtid. Hennes behandling av Platon undersöks i det 
följande framförallt utifrån Fragility of Goodness och Love´s 
Knowledge, men även utifrån den roll Platon spelar i hennes senare 
texter.  
 Som vi såg i det förra kapitlet skriver Nussbaum fram Herakleitos 
som ett ursprung för den humanistiska tolkningstraditionen, vilket 
ligger till grund för hennes försvar av en bred allmänbildning som 
strävar efter att kultivera en pluralistisk perspektivförmåga. Innan vi 
i nästa kapitel går vidare till hur Nussbaum visar på Aristoteles 
utveckling av Herakleitos idéer om tolkning, finns det skäl att 
undersöka hur hon skriver fram Platons svar på Herakleitos tankar 
om sinnenas flyktighet, eftersom hon i detta svar urskiljer ett 
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osynliggörande av sinnenas och känslornas roll i människors 
kunskap och meningskapande, vilket hon menar kommit att påverka 
senare politik och filosofi.  
 Nussbaums läsning av Platon ses här mot bakgrund av tre 
problemområden som hon själv ofta återkommer till där gränserna 
mellan poesi och filosofi, mellan frihet och skam samt mellan kropp 
och förnuft behandlas. Det första problemområdet visar sig i 
Nussbaums läsning av Platons Protagoras och Staten, där hon 
skriver fram hans strävan efter att göra alla värden jämförbara. I 
Nussbaums aktualisering av Platons filosofiska arbete framträder 
hennes kritik av positivistiska vetenskapsnormer och av en nutida 
ekonomistisk logik. Här diskuterar Nussbaum den förmenta 
konflikten mellan poesi och filosofi, liksom hur Platon skisserar 
vetandets gränser som ett svar på Protagoras relativa måttstock på 
hur det goda livet bör levas.  
  Det andra problemområdet, rörande frihet och skam, lokaliserar 
Nussbaum till Staten, Faidon och Lagarna, och Platons vilja att här 
låta det partikulära underställas universella principer. Formandet av 
människors sinnen är grundläggande för hans idéer om den ideala 
staten, skriver Nussbaum, där skammen för den egna kroppen och 
dess begär utgör ett villkor för människors frihet. Att kroppen måste 
underkastas förnuftet är det tredje problemområde som Nussbaum 
återkommer till i sin kritik av Platon. I hennes läsning av Gästabudet 
och Faidros framkommer emellertid en annan bild av Platons 
tänkande där sinnen och känslor får en avgörande betydelse i ett 
estetiskt, etiskt och politiskt samtal.  
 Utifrån vad hon ser som en brist i dagens politiska samtal, visar 
Nussbaum hur filosofiska grundantaganden om kunskapens 
förutsättningar och etisk-politiska implikationer sätts på prov hos 
Platon. De frågor som står i fokus för Nussbaum kretsar kring vilken 
roll tänkande, känslor och sinnen bör tillskrivas i kultiveringen av 
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goda medborgare och hur de bör lära sig att känna och se i mötet 
med världen. För Nussbaums Platon utgör Herakleitos lära om 
sinnenas mångtydighet ett grundläggande problem för den politiska 
filosofin, och det är Platons förslag på en lösning på denna 
problematik som hon kritiserar. Men som vi kommer att se i slutet av 
kapitlet visar Nussbaum också på en ambivalens hos Platon och hur 
han i sitt sena författarskap öppnar upp för ett erkännande av känslor 
och sinnen som värdefulla kunskapskällor. Utifrån läsningen av 
Platon framträder Nussbaums kultiveringstänkande här, liksom vi 
såg i hennes idéer om utbildningen, som ett mångförgrenat projekt. 
Förutom att kritisera Platon visar hon hur hans filosofi utforskar och 
presenterar eros, kärlekens, roll för tänkande och handling.  
 Innan vi går in på Nussbaums kritik av Platon ska vi kort se vad 
det är hon skriver fram som kärnan i hans politiska filosofi utifrån 
den historiska och politiska kontext i vilken han befann sig. Genom 
att lyfta fram de frågor som Platon brottades med, visar Nussbaum 
hur hans samtid på många sätt också beskriver hennes egen. 

Mellan poesi och filosofi – 

Om Platon och den politiska konstens brytningstid 

I början av den politiska filosofins historia beskriver Platon hur 
människor i den demokratiska samhällsordningen formas till 
njutningsfulla varelser, nyckfulla för begärets alla frestelser som gör 
att de vind för våg hänger sig åt olika förlustelser. Den frihet som 
präglar medborgarens liv medför en livshållning som ständigt skiftar 
utifrån det som för stunden känns tilltalande. Frigjord från förnuftets 
och måttlighetens rättrådighet lever den demokratiska samhälls-
medborgaren livet som han själv önskar: 
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Från dag till dag ger han efter för första och bästa begär som dyker 
upp. En dag berusar han sig på vin och flöjtspel, nästa dag dricker 
han vatten och fastar, än gymnastiserar han, än slöar han och struntar 
i allt, än ser det ut som han håller på med filosofi. Ofta blir det 
politiken, då flyger han upp och säger och gör vad som kommer för 
honom. Ena stunden avundas han krigarna, då dras han dit nästa 
stund avundas han affärsmännen och då dras han dit; det finns ingen 
ordning; ingen nödvändighet i hans liv – den här tillvaron kallar han 
behaglig, fri och lycklig, och den håller han sig till vägen ut.188 

Demokratin utgör för Platon ett av de sämsta styrelseskicken. Istället 
förordar han en idealstat där det goda livet är underordnad 
filosofernas visdom.  
 I relation till nutida politisk-filosofiska frågor problematiserar 
Nussbaum det hon beskriver som Platons syn på ”det korrupta 
begärets karaktär” som ”politikens centrala problem”, och hur detta 
har influerat det politiska tänkandet.189 Pejorativa föreställningar om 
känslor har enligt Nussbaum allt sedan Platon varit vägledande i den 
politiska filosofihistorien, där skammen över den egna sårbarheten 
legat till grund för en idealisering av förnuftets suveränitet.190 Hon 
menar att en sådan kärlek till visdomen, philosophia, utelämnar 
tillvarons partikulära olikheter och skillnader varmed ”den kropp-
sliga historien” främmandegörs och patologiseras.191 För det är inte 
den lättja Platon varnar för som Nussbaum ser som det främsta hotet 
mot den demokratiska ordningen. Det är snarare vad hon uppfattar 
som okunskapens stereotypa fördomar som hon vill komma till rätta 
                                                      
188 Platon, Skrifter Bok 3 Staten, översättning Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 
2003), s. 359 [561d].  
189 Martha Nussbaum, Plato’s Republic: The Good Society and the Deformation of 
Desire (Washington: Library of Congress, 1998), s. 16 och s. 21. 
190 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 482. 
191 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 499.  
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med, eftersom dessa gör att människor inte ”ser klart”, utan reagerar 
med avsky, ilska eller rädsla gentemot sina medmänniskor, vilket i 
sin tur ligger till grund för religiös och kulturell intolerans.192  

Istället för att ignorera Platons kritik av demokratin som ett 
avlägset förflutet, betonar Nussbaum nödvändigheten av att 
uppmärksamma den människosyn som framkommer i hans texter 
och hur hans tankar berör dagens politik.193 Återkommande i sitt 
författarskap framhåller hon hur nutida etisk-politiska problem kan 
förstås genom ett framlyftande av hur den platonska tanketraditionen 
låtit känslorna underordnas förnuftet. Att konfronteras med 
grundläggande frågor om sinnenas, känslornas och begärets roll i 
demokratin utmanar oss att granska våra egna värderingar, hävdar 
hon. Platons ”djupsinniga diagnos av den mänskliga naturen och 
mänskliga brister” är, skriver hon, inte minst relevant för 
diskussionen kring utbildningens roll i förhållande till demokratins 
villkor.194 Det är Nussbaums berättelse om och kritik av denna 
diagnos vi ska frilägga i detta kapitel.  

Med sin bok om det goda livets sårbarhet, The Fragility of 
Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy 
(1986), väckte Nussbaum uppmärksamhet långt utanför den 
filologiska och moralfilosofiska kontext hon fram till dess hade 
befunnit sig i. Framförallt uppmärksammades hennes tankar om de 
försokratiska tragödernas inverkan på den grekiska filosofin, liksom 

                                                      
192 Nussbaum, Plato’s Republic. 
193 Utan att anta Poppers syn på Platon som en av ”tre stora fiender” av demokratin 
tillsammans med Hegel och Marx, betonar Nussbaum nödvändigheten av att inte 
läsa Platon ”metaforiskt”, utan att se honom som en relevant politisk tänkare. 
Nussbaum, Plato’s Republic, s. 10. 
194 Nussbaum, Plato’s Republic, s. 11 
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den syn på känslornas roll för det moraliska omdömet som 
framkommer av hennes närläsningar av Platon och Aristoteles.195  
 Platons kritik av demokratins demoraliserande verkan föregås i 
Staten av ett samtal mellan Sokrates och den förmögne Kefalos, där 
den senare framhåller vilken lättnad det är att på äldre dagar vara fri 
från begärets makt.196 Känslorna och lustarna beskrivs av Kefalos 
som ”rasande slavdrivare”, och detta slaveri utgör utgångspunkten 
för Platons diskussion om känslornas roll i det sociala och politiska 
livet.197 Istället för att fokusera på Platons beskrivning av hur 
människor förslavas av sina känslor, lyfter Nussbaum fram vad hon 
ser som hans argument om att känslorna påverkar människors 
strävan.198 I centrum för Nussbaums intresse står frågan om hur 
kontextuella förhållanden påverkar människors förmåga att leva väl, 
men där finns också en fråga om relationen mellan filosofi och 
historia där Nussbaum utmanar nutida föreställningar om såväl 
historia som filosofi.  

Platons tankar om den politiska konsten (eller politiken som 
konst) formulerades i demokratins begynnelse. Denna gryningstid 
för den politiska filosofin handlar enligt Nussbaum om relationen 

                                                      
195 Flera av recensenterna till The Fragility of Goodness påpekar Nussbaums 
sympatier med poesin, där de också ifrågesätter dels hennes läsningar av Platon och 
Aristoteles, dels hennes tankar om känslornas roll för det filosofiska tänkandet. Se 
till exempel John M. Cooper, ”Review of Martha Nussbaum, The Fragility of 
Goodness”, The Philosophical Review, vol. 97, nr 4, 1988, och Paul B. Woodruff i 
Philosophy and Phenomenological Research, vol. 50, nr 1, 1989.  
196 Platon, Staten, s. 27.  
197 Platon, Staten, [329d].  
198 I The Fragility of Goodness undersöker Nussbaum Platons politiska filosofi 
genom fyra kapitel under den gemensamma rubriken ”Plato: Goodness Without 
Fragility?”. I det följande är det framförallt, men inte uteslutande, kapitlet ”The 
Republic: True Value and the Standpoint of Perfection” som jag tar fasta på. Utöver 
detta tillkommer Nussbaums diskussioner av Staten i flera andra texter.  
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mellan poesi och filosofi, vilken utspelades som en kamp mellan 
sofister och filosofer.199 Som Platon noterar i Staten är detta 
emellertid ett urgammalt gräl. Men vad handlar grälet om? Ställd 
som en politisk-teoretisk fråga belyser Nussbaum konflikten mellan 
poesi och filosofi utifrån hur människor genom instiftandet av det 
politiska livet manifesterar sig själva i konstrast till naturens 
utsatthet. Men hon visar också på hur politikens poetiska 
dimentioner, det vill säga den politiska maktens imaginära och 
formande verksamhet, söker sopa igen de poetiska spåren efter sig i 
presentationen av en politik som en given naturlig ordning. Hur den 
politiska ordningen skulle se ut och organiseras var enligt Nussbaum 
orsaken till omfattande oroligheter i Platons Aten. Såväl Sokrates 
som andra personer vi möter i Platons dialoger får offra livet på 
grund av interna, politiska konflikter. Samtidigt fanns det vid den 
här tiden en pågående spänning mellan Sparta och Aten.200 
Nussbaum förklarar skillnaden mellan dessa stadsstaters styrelse-
skick som att Spartas medborgare löd under en allmän lag medan 
Atens enskilda individer utövade sitt medborgarskap genom 
medvetna val.201 Om Sparta var en förebild för Plato n så var det i 
Aten han verkade och grundade sin Akademi. Den kunskap som 
undervisades där var också nära sammanbunden med hans tankar om 
det politiska livet. Utbildningen var enligt Platon av genomgripande 
betydelse för den etisk-politiska frågan om, och förståelsen av hur 
man på bästa sätt ska utveckla villkor för det goda livet.  

De olika styrelseskick som Platon diskuterar i Staten visar på den 
dåtida överläggningen om hur samhället skulle organiseras. Från 
hela det grekiska riket kom kringresande lärare och rådgivare till 
                                                      
199 Nussbaum, Love’s Knowledge, s. 6.  
200 Det Peloponnesiska kriget mellan Sparta och Aten varade mellan år 431 och 404 
f.v.t.  
201 Nussbaum, ”Shame, Separatedness, and Political Unity”, s. 395f. 
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Aten där de undervisade mot betalning i konsten att hålla 
övertygande tal, en konst som var central för en god medborgare.202 
Samtidigt var många av Atens medborgare ute och reste. De såg hur 
livet sköttes i andra stadsstater och kom tillbaka till Aten med 
historier om hur det såg ut på andra platser, och tankar om hur livet 
skulle kunna vara annorlunda i Aten. Platons tid var med andra ord 
vad Nussbaum karakteriserar som en intellektuell uppbrottstid, där 
nya berättelser i mångt och mycket utmanade den traditionella 
kulturen. I flera texter beskriver hon denna tid genom Aristofanes 
komedi Molnen, där Sokrates anklagas för att förleda ungdomen 
med sitt sofisteri så att de försakar traditionen. Den utbildning 
Aristofanes vill värna om lämnar inget utrymme för kritiska frågor, 
skriver Nussbaum: 

Han föredrar ett mycket disciplinärt, patriotiskt system med massor 
att lägga på minnet och inte mycket plats för att ifrågasätta. Han 
älskar att tänka tillbaka på en tid som kanske aldrig har funnits – en 
tid då unga lydde sina föräldrar och inte önskade något högre än att 
få dö för fosterlandet.203  

                                                      
202 Sofisterna, översättning, Dimitrios Iordanoglou (Stockholm: Ruin, 2017). I 
förordet till Sofisterna skriver Dimitrios Iordanoglou om hur förståelsen av 
sofisternas lära som retorisk övertygningskonst tenderar att ge en bild av en 
relativism som står långt från de aktuella tänkarnas syn på sin egen undervisning. 
Iordanoglou beskriver hur begreppet sofist gavs olika betydelser i det antika och 
hellenistiska språkbruket från att det beskrev en person som besatt kunskap som 
kunde läras ut, till en pejorativ benämning på de inresande lärare i Aten som genom 
att ta betalt för sin undervisning bröt med den aristokratiska mecenatekonomin. 
Snarare än att se en diakron utveckling av begreppet visar Iordanoglou på hur sofist 
användes i såväl positiva som mer pejorativa beskrivningar. 
203 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 1. [Citat: ”He favors a highly diciplined 
patriotic regimen, with lots of memorization and not much room for questioning. He 
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Den konservativa kritik Aristofanes framför utgör för Nussbaum en 
återkommande position i filosofihistorien där det eftersträvansvärda 
tänks ligga i det som redan har förflutit.  
 Den Sokrates som framställs i Platons dialoger liknar förvisso 
Aristofanes beskrivning av en sofist i den mån det handlar om att 
kritiskt ifrågasätta traditionella värden. Däremot är det just som en 
kritik av sofisternas lära som Sokrates framhåller den kritiska 
argumentationens väg mot sanningen. Poeten, i detta fall sofisten, 
skiljer sig från filosofen, skriver Platon: där den förra spelar på 
människors känslor och drivs av irrationella motiv i sin konst, är 
filosofen dedikerad till sanningen.204 Sanningen framställs här av 
Platon som en ursprunglig ordning som det ligger framför oss att 
avtäcka eller upptäcka. Men sanningen kan också, som vi såg i det 
första kapitlets diskussion om humanismens aktualitet hos Nuss-
baum, handla om att åter skapa, eller skapa åter. 
 Att Platon positionerar sig mot poeterna har varit föremål för en 
omfattande diskussion inom Platonforskningen, i synnerhet under de 
senaste decennierna.205 Inte minst har man riktat uppmärksamhet 
mot Platons egen diktkonst, vilket också Nussbaum gör. Platons 
avståndstagande från den litterära traditionen och Aristoteles vilja att 
återupprätta densamma, ingår i en pågående diskussion i den tidens 
Grekland om det sammanflätade förhållandet mellan etik, politik och 
estetik. Med den politiska filosofin försöker Platon skapa en naturlig 

                                                                                                                
loves to recall a time that may never have existed – a time when young people 
obeyed their parents and wanted nothing more than to die for their country.”] 
204 Platon, Staten, [607B], refererad till i Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 
224 och s. 226f. Detta påstående modifieras något i Platons senare texter menar 
Nussbaum, där han öppnar upp för poetiska element i filosofin, dock utan att övergå 
till poesi. 
205 Se Jan Stolpes förord i Carl Cederberg (red.), Att läsa Platon (Eslöv: B. Östlings 
bokförlag Symposion, 2007). 
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grund för stadsstaten där han ställer upp filosofins sanningssökande 
som ett ideal för politiken. 
 

Protagoras – doxa eller epistéme 
Som Nussbaum betonar var kampen mellan poesi och filosofi i 
Platons samtid en fråga om människans villkor. För även om det 
bland sofister och filosofer fanns en samsyn om det rationella 
tänkandet som en eftersträvansvärd egenskap, skiljde sig deras 
uppfattning om vad denna rationalitet innebär och på vilka sätt 
rationaliteten bör vara organiserande för människors liv och sätta 
villkoren för det politiska livet genom lagar och utbildning. Det finns 
därför skäl att se närmare på Platons syn på relationen mellan poesi 
och filosofi, liksom på vilka sätt de tillhandahåller olika kunskaper. I 
Staten fördömer han poeterna och framställer sofisternas doxa som 
förledande berättelser. Doxa ses här som de allmänna åsikter vilka 
enligt Platon inte alls behöver överenstämma med hur saker och ting 
egentligen förhåller sig.206  
 I syfte att bryta med sofisternas inkomstbringande undervisning i 
retorik söker Platon enligt Nussbaum skriva fram filosofin, en kärlek 
till visdomen, som är frikopplad från marknadens lagar. Men vad 
innebär denna kärlekskonst och dess kunskapsekonomi? Vad 
utmärker då enligt Platon filosofin i förhållande till poesi? Vad 
Sokrates prövar i Platons dialoger är om hantverkskonsten [techné] 

                                                      
206 Men vad innebär det, att som Platon hävda, att man själv representerar en strävan 
efter den rätta sanningen? Är inte också det en övertygningskonst i likhet med den 
retorik som sofisterna lär ut? I Politics and Vision: Continuity and Innovation in 
Western Political Thought (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016), s. 61, 
skriver Sheldon Wolin att Platon själv var smärtsamt klar över de diskutabla 
maktaspekter som hans idélära inbegrep, men som han på samma gång såg som en 
oomtvistlig realitet för den politiska teorin. Även om Nussbaum skriver fram en 
ambivalens hos Platon framhåller hon inte denna maktproblematik.  
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är tillämpbar på det etisk-politiska livet; det vill säga om den, som en 
ersättning för retorikens eller övertygningskonstens instabilitet, kan 
användas i det praktiska övervägandet om hur människor ska kunna 
leva på bästa sätt. Detta är ämnet för dialogen Protagoras, med 
vilken Nussbaum i Fragility of Goodness inleder sin undersökning 
av Platons politiska tänkande. Vad som står på spel i denna dialog 
är, liksom i Staten, relationen mellan kunskap, etik och politik. Det 
mer ingående syftet med Platons undersökning i Protagoras är enligt 
Nussbaum att utforska huruvida det är möjligt att sätta upp ett 
övergripande externt mål för den etiska deliberationen, det vill säga 
om det är möjligt att framställa en stabil statskonst som inte är sårbar 
för människors skiftande intressen och åsikter.207  
 I dialogen söker sig den unge Hippokrates till Protagoras för att 
lära sig talkonsten med hopp om att den kan hjälpa honom i 
terapeutiskt och bildande syfte.208 I likhet med läkarens diagnos av 
kroppsliga åkommor tänker han sig att filosofen kan hjälpa själen att 
fatta goda beslut.209 Denna själsliga läkarkonst som Hippokrates 
menar att Protagoras besitter med sin sofistiska lära ifrågasätts av 
Sokrates; finns det inte en risk att själsläkaren, eller sofisten, förleder 
tänkandet? Sokrates, som liknar sofisten vid en grosshandlare som 
bara är intresserad av att sälja sina varor, följer med Hippokrates för 
att undersöka vad det är för vara och kunskap som sofisterna säger 
sig vilja lära ut. I dialogen förklarar Protagoras att han lär ut 
”konsten att fatta kloka beslut”, i det privata såväl som i det 
offentliga livet.210 Han framhåller att Zeus har försett alla människor 
                                                      
207 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 110. 
208 Platon, Protagoras [311c och 312b], i Platon, Skrifter Bok 2, Protagoras, Lysis, 
Charmides, Ion, Menexenos, Euthydemos, Faidros, Kratylos, översättning Jan 
Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2001), s. 68f. 
209 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 93. 
210 Platon, Protagoras [318e], s. 77. 
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med politisk duglighet [politike arete] och att denna egenskap kan 
utvecklas genom utbildning.211 Det är med andra ord en politisk 
konst Protagoras säger sig lära ut, i syfte att fostra goda med-
borgare.212  

För Platon är den politiska dugligheten medfödd och kan varken 
läras ut eller ”föras över från en människa till en annan.”213 I 
dialogen Theaitetos återger Platon Protagoras homo mensura-sats 
som sedan återkommer genom filosofihistorien: ”Människan är alla 
tings mått: för dem som är att de är, för dem som inte är att de inte 
är”.214 Ett mänskligt liv, framhåller Protagoras här, måste alltså 
mätas i förhållande till människan själv. För Platons Sokrates är 
denna förståelse ohållbar vid instiftandet av ett politiskt system. I 
Staten säger han att i politiska angelägenheter ”räcker det inte med 
ett mått som missar något alls av det som är”.215 Eftersom människor 

                                                      
211 Platon, Protagoras, [322a-323a], s. 81ff. 
212 Platon, Protagoras, fn. 33. Jan Stolpes kommentar: ”Protagoras gör ingen 
skillnad mellan ’människans duglighet’ och ’medborgarduglighet. 
213 Platon, Protagoras, [319b], s. 78. Att några människor har en medfödd förmåga 
till den politiska dugligheten är förenligt med det aristokratiska arv som Platon 
försvarar och som han ser äventyras genom demokratin.  
214 Platon, Theaitetos, [152a], i Platon, Skrifter Bok 4. Parmenides, Theaitetos, 
Sofisten, Statsmannen, Timaios, Kritias, Filebos översättning Jan Stolpe 
(Stockholm: Atlantis, 2006), s. 150. Protagoras sats kommer från hans skrift 
Sanningen eller Kullstörtande resonemang. Som Stolpe skriver är samtliga av 
Protagoras skrifter förlorade men återges av andra, framförallt av Platon i flera av 
hans dialoger. I Sofisterna (red. Dimitrios Iordanoglou) presenteras fler 
återgivningar av Protagoras fragment. I Doxologi: En essä om kunskap (Åstorp: 
Retorikförlaget, 2008), diskuterar Mats Rosengren olika tolkningar av Protagoras 
sats genom filosofihistorien och hur denna sats kan förstås inom ett nutida 
doxologisk kunskapssökande. 
215 Platon, Staten [504c], citerat i Martha Nussbaum, ”Eleatic Conventionalism and 
Philolaus on the Conditions of Thought”, Harvard Studies in Classical Philology, 
vol. 83, 1979, s. 67. 
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är så komplexa och oberäkneliga kan människan inte vara sitt eget 
mått, hävdar han.  

Under samtalet i Protagoras lyfter Sokrates emellertid upp en 
möjlighet att utveckla en politisk konst genom mätbarhetens konst. 
Den politiska konsten kan lösa problem, säger han, men den kan 
också sätta hela tillvaron i gungning. När Sokrates konfronterar 
Protagoras med de risker som följer av den senares antropocentriska 
kunskapssyn går Protagoras till slut med på att den enda konst som 
kan säkra livet från denna sårbarhet är mätbarhetens konst.216 ”Vad 
skulle då framstå som nyckeln till välgång för oss i livet”, frågar 
Sokrates: 

Konsten att mäta eller beroendet av skenets makt? Är det inte så att 
skenets makt leder oss vilse […] medan mätkonsten däremot förtar 
all verkan av denna illusionism, klart utpekar sanningen, låter själen 
varaktig hålla fast vid sanningen och därigenom blir räddningen för 
våra liv? Skulle människorna, ställda inför allt detta, gå med på att 
det är mätkonsten som kan rädda oss, eller skulle de säga att det är 
någon annan konst? 

- Mätkonsten, medgav han [Protagoras].217 

Nussbaum återkommer till detta citat i såväl Aristotle’s De Motu 
Animalium som Fragility of Goodness. Mätandet hos Platon tolkas 
här som en vilja att fånga det politiska inom matematiska 
vetenskapliga ramar.218 De problem som både Protagoras och 
Sokrates söker lösningar på handlar ytterst om att rädda liv, skriver 
Nussbaum, och deras olika tankar om hur liv kan räddas är också 
                                                      
216 Platon, Protagoras [356d-e].  
217 Platon, Protagoras, [356d-e], s. 129. 
218 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 165 och Nussbaum, The Fragility 
of Goodness, s. 109 
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relevanta för att synliggöra vår egen tids politik. De val som görs 
gällande den politiska konsten får genomgripande följder för 
stadsstatens utformning och de människor som bor där genom lagar, 
straff och utbildning. Den politiska konst som Protagoras presenterar 
är retorikens möjligheter, och handlar om människors gemensamma 
konstituering av det livet i staden. Sokrates, å andra sidan, söker en 
politisk konst som är förutsägbar, ägnad åt långsiktig planering. I 
Nussbaums beskrivning av Sokrates och Protagoras diskussion om 
den politiska konsten löses den historiska tiden upp och den grekiska 
problematiken förefaller på samma gång vara vår egen:  

I en tid med stora behov då vi känner att vår överlevnad står på spel 
kanske vi hänger oss åt en ny konst. Ibland kommer denna konst 
bara att göra det vi vill, det vill säga erbjuda effektiva instrument för 
de syften vi redan har. Men ibland, som med gåvorna från Zeus, 
kommer konsten att förändra livet så fundamentalt att vi kommer att 
uppleva att den skapat en ny typ av varelse. Om vi sedan begrundar 
hur ny konst kan bota våra nuvarande etiska sjukdomar måste vi 
även, med yttersta varsamhet, föreställa oss vårt liv med denna nya 
konst och de mål och syften som följer i dess spår. För vi kanske inte 
vill ha en radikal lösning om kostnaden blir att inte längre vara 
mänsklig. Det skulle knappast räknas som att rädda våra liv.219 

                                                      
219 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 106. [Citat: ”In a time of deep need, 
feeling that our very survival is at stake, we may turn ourselves over to a new art. 
Sometimes this art will simply do what we ask of it, providing efficient instrumental 
means to the ends that we already have. Sometimes, however, as with the gifts of 
Zeus, the art will so deeply transform ways of life that we will feel that it has 
created a new type of creature. If, then, we contemplate curing our current ethical 
diseases by a new art, we must imagine, as well, and with the outmost care, the life 
that we live with this new art and the aims and ends that go with it. For we may not 
want a radical solution, if its cost will be to be no longer human. This would hardly 
count as saving our lives.”] 
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Genom att införa en konst i syfte att säkra livets osäkerhet riskerar 
man med andra ord att förlora det liv man vill rädda. I Nussbaums 
undersökning av Platons tankar om en ny politisk konst och hans 
avfärdande av Protagoras betonar hon nödvändigheten av att beakta 
risken som uppstår i ivern efter att likställa alla värden. Vad innebär 
det att söka en kunskapsteoretisk grund som ställer sina mått utanför 
människan, frågar hon sig.  
 Vad vi har sett så här långt i Nussbaums aktualisering av Platon 
är betoningen av spänningarna mellan poesi och filosofi och, i fråga 
om mätkonsten, mellan doxa och episteme. Nu följer ett tredje 
spänningsförhållande genom vilket Nussbaums Platon försöker 
säkerställa en mätbar, politisk konst. Här riktas frågan gentemot 
konstens praktik: Vad är det för konst Platon tänker sig när han, 
enligt Nussbaum, försöker rädda våra liv?  
 

Platons politiska konst 
Utformandet av en politisk konst som baseras på mätbarhet och 
jämförbarhet hos Sokrates och Platon måste förstås mot bakgrund av 
den tidigare grekiska historien, skriver Nussbaum.220 Under den 
försokratiska antiken ansågs det goda livet vara beroende av ödets 
makt och gudars goda vilja. Genom att framställa politiken som 
konst och det politiska livet som människors möjlighet att få kontroll 
över sin egen tillvaro söker Platon en social ordning frigjord från den 
tidiga antikens ödestro och sofisternas lära.221 Den politiska konst 
han söker innebär möjligheten till en planering och framförhållning 
som utöver det självförsörjande livets behov gör anspråk på stabilitet 
och gemensamma överenskommelser. I Nussbaums beskrivning av 
Platons politiska filosofi betonar hon hans ambition att vidareföra 

                                                      
220 Platon, Protagoras, s. 108.  
221 Platon, Protagoras, s. 95. 



143 
 

Sokrates tankar om att frambringa det politiska tänkandet som konst, 
techné, vilket hon menar är förenligt med en mätbar förståelse och 
kunskap.222 För Platon var kunskap, epistéme, förbunden med eviga 
sanningar såsom i matematiken och geometrin. Den sanna kun-
skapen var både evig och god menade han, till skillnad från sinnes-
världens föränderlighet vars värden ändrades utifrån godtyckliga 
känslor. Det kritiska tänkande som framhålls av Platon genom 
Sokrates dialoger utgår från det rationella argumentets giltighet, 
oberoende av dess kontextuella situation. Det är ett dualistiskt 
tänkande och en trancendent idealism som Nussbaum menar 
utmärker Platons filosofi, där han till skillnad från Herakleitos och 
Protagoras framförde sanningen som en utanförliggande idévärld. 
Men utifrån hennes betoning av Platons explorativa filosofi pekar 
kritiken kanske snarare mot Platons filosofiska praktik, där hans 
tankar om en möjlig politisk konst innebar ett införande av idén om 
en utanförliggande sanning som decentrerade en antropocentrisk 
epistemologi. Viktigt att notera är att Nussbaum inte på något sätt 
kritiserar det rationella tänkandet som sådant. Nej, det är snarare 
utifrån hennes kritik av Platon som vi måste förstå hennes ansatser 
att omförhandla den rationalitet som betraktar det partikulära utifrån 
en förgivettagen sanning. 

Den politiska konst som Sokrates söker är ämnad att få fram det 
politiska tänkandet som en skicklighet; likt snickarens handlag med 
verktygen ska de styrande kunna hantera det politiska livets 
utmaningar. Istället för den flytande godtycklighet som följer av 
demokratins njutningsdrivna handlingar söker Platons Sokrates en 
politik som är anpassad till ett målrationellt ideal. Techné, den av 
                                                      
222 Platon, Protagoras, s. 89f. och s. 94. Nussbaum beskriver detta som att Sokrates 
med techné avsåg att ”assimilates practical deliberation to counting, weighing, and 
measuring.” Det grekiska begreppet techné översätts med hantverk, konst eller 
vetenskap. 
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Sokrates eftertraktade konsten, konfronteras här med tuché, vilket 
Nussbaum menar kan översättas med ”det som bara händer”, det vill 
säga de existentiella och kontextuella villkor som människor har att 
förhålla sig till och som står utanför den enskildes kontroll.223 
Platons liknelse med hantverket visar också på en framställning av 
staten. Till skillnad från ett tillstånd av tuché, där människorna i stort 
sett är överlämnade till ödet utan större möjligheter att påverka 
världen, framhåller Platons Sokrates den politiska konsten som 
universell och instrumentell. Denna konst är också, till skillnad från 
den politiska dugligheten, möjlig att lära ut.224  

I den retorik som företräds av sofisterna ser Sokrates hur 
medborgarna blir offer för populistiska demagogers argument. Då 
medborgarna känslomässigt uppfattar de bilder som demagogerna 
håller fram för dem, reagerar de irrationellt och emotionellt, vilket 
kan få fatala konsekvenser, hävdar Sokrates. Istället för att lämna 
politiken åt detta oberäkneliga öde, betonar han vikten av att vända 
sig bort från demagogernas värdsliga framställningar och mot 
tänkandet och filosofin. Mot sofisterna, som såg filosofin som 

                                                      
223 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 89. I The Human Embrace, s. 180 och 
s. 183 diskuterar Hall Nussbaums arbete med att lyfta fram en helhetssyn på 
människan till skillnad från den dualistiska uppdelningen. Ändå ställer han sig 
frågande till hennes distinktion mellan tuché och techné. Framförallt tolkar han 
Nussbaums tuché som satt utanför människors egen handling det är kontextuella 
bestämmelser som utgör människors sårbarhet. Den moraliska handlingen ses 
däremot som techne, vilket leder Hall till frågan om sårbarheten bör tillskrivas vad 
som händer oss. Den risk Hall för fram är att Nussbaums beskrivning av människors 
inneboende begär till överskridandet av det egna tenderar att se ”moralisk handling 
som en kontrollerande teknik”.  
224 Här ligger hela poängen i Nussbaums uppmärksamhet kring kultiverings-
tänkandet som möjlighet i en demokratisk politik. Till skillnad från den 
aristokratiska styrelsesformen där makten går i arv, ställs frågan om hur liknande 
kompetens till att styra staden eller landet kan vara möjlig genom inlärning.  
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övertygelsens konst, framhåller Sokrates och Platon istället tanken 
om en politisk konst i vetenskapen och sanningens tjänst. Att detta är 
en fråga om liv och död bekräftades för Platon då Atens medborgare 
dömde Sokrates till döden, skriver Nussbaum.225 Redan i 
Protagoras, skriver hon vidare, hade Sokrates ”replaced ’The human 
being is the measure of all things’ with the uncompromising 
’Knowledge [or: science] is the measure of all things’”.226 

Genom att aktualisera Platons farhågor om en okontrollerad 
populism och hur han bemöter denna rädsla med en politisk konst, 
visar Nussbaum på en problematik i hennes egen tid där 
konservativa krafter och givna traditioner utmanas av nya tankesätt 
som i grunden ändrar den politiska strukturen. För att komma till 
rätta med den opålitlighet som följer i mötet mellan olika kulturers 
värderingar skriver Platon fram idén om en utanförliggande sanning 
mot vilken den sinnliga världen och erfarenheten ska mätas. 
Mätkonsten blir en nyckel till frihet. Men hur ska människor, som 
till exempel Protagoras, övertygas om att anpassa sina livsmål till 
detta utanförliggande mått?  

  

                                                      
225 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 22. 
226 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 156.  
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Underkastelse till frihet – 

Om skammens pedagogik och kunskapens gränser 

Som framkommit betonar Nussbaum hur Herakleitos och Protagoras 
tankar om den sinnliga världens flyktighet utgjorde en utmaning för 
Platon. Men vad som intresserar oss här är först och främst hur hon 
aktualiserar Platon i en kritik av tongivande tankespår i hennes egen 
samtid. I detta avsnitt undersöker jag hur Nussbaum lyfter fram och 
kritiserar Platons tankar om relationen mellan den enskilda och 
samhället, och hur han skriver fram skammen som en nyckel till den 
politiska ordningen. Kritiken av hur skammens pedagogik aktiveras i 
politiskt syfte återkommer i flera av Nussbaums texter, men här 
utgår jag framförallt från hennes läsningar av Staten i artikeln 
”Shame, Separatedness, and Political Unity: Aristotle’s Criticism of 
Plato” samt i böckerna Fragility of Goodness och Plato’s Republic: 
The Good Society and the Deformation of Desire.227  
 Tanken att medborgaren i den demokratiska samhälls-
författningen är slav under sina begär ligger till grund för Platons 
argument om att de medborgare som själva inte är utrustade med ett 
starkt rationellt tänkande bör överlämna sitt bemyndigande till dem 
som kan göra rationella val. Vi känner igen detta resonemang i den 
senare politiska idéhistorien där de som ansetts ha ett outvecklat 
eller okultiverbart förnuft inte har fått tillgång till medborgliga 
rättigheter som rösträtt. En väsentlig roll i uppfostran är att intyga de 
underordnade om att de gynnas av att lyda under någon annan. 
Skammen som människor känner inför det egna tillkortakommandet, 
framhåller Platon, är en förutsättning för människors förmåga att 

                                                      
227 Nussbaum, ”Shame, Separatedness, and Political Unity” och Nussbaum, Plato’s 
Republic.  
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leva tillsammans.228 För Nussbaum innebär detta att det enda sätt för 
vanliga människor att uppnå frihet i den platonska staten går genom 
att underordna sig det förnuft endast filosoferna har tillgång till: 
”Only this slavery can bring eleutheria [frihet] and escape from 
shame.”229 Men vad innebär det att underkastelse utgör ett villkor för 
frihet? I vilken grad utgör frihetens anpassningsmekanismer ett 
förslavande? 
 Vad Platons överordning av förnuftet innebär är i synnerhet tre 
villkor som alla inkräktar på människors förmåga att välja sina egna 
liv, skriver Nussbaum. För det första är det hos Platon filosoferna 
som tänker ut vad det goda innebär och hur detta ska organiseras och 
utföras inom staten. Flertalet människor blir således ”a tool of his 
masters reason”, varnar Nussbaum, där de är förslavade under ett liv 
som de själva inte har valt.230 Det förnuft Platon tillskriver de bäst 
lämpade – filosoferna – ingriper också i de underordnades omdöme 
om vad som är värt att begära och sträva efter: ”begären hos den 
lägre stående massan behärskas av begären och förnuftet hos det i 
vishet överlägsna fåtalet.”231 Att begäret dirigeras ovanifrån är 
Nussbaums andra invändning mot Platons politiska ideal, då hon 
menar att distinktionen mellan det privata och det offentliga suddas 
ut och fråntar människor möjlighet till politisk påverkan. Den tredje 
                                                      
228 Nietzsche beskrev slavarnas och kvinnornas underordning som ”en nödvändig 
skam” i den grekiska demokratin. Vigdis Songe- Møller, Den greske drømmen om 
kvinnens overflødighet: Essays om myter og filosofi i antikens Hellas (Oslo: 
Cappelens akad. forl., 1999), s. 105. Nussbaum framhåller hur Platon framstår som 
en förgrundsfigur för konstruktionen av känslornas underordning, som i försvaret 
för ett auktoritärt och patriarkalt styre. Se Nussbaum, ”Shame, Separateness, and 
Political Unity”. 
229 Nussbaum, ”Shame, Separatedness, and Political Unity”, s. 408. 
230 Nussbaum, ”Shame, Separatedness, and Political Unity”, s. 409. 
231 Platon, Staten, [431 c-d], s. 176f., citerad i Nussbaum, ”Shame, separatedness, 
and Political Unity”, s. 409. 
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invändningen handlar om att de flesta av människorna i Platons stat 
aldrig tillåts tillträda den självständighet som vi förbinder med det 
vuxna livet. Den konservativa uppfostran som för barnet in i en 
vuxen värld tar aldrig slut hos Platon, skriver Nussbaum, ty steget 
från förmyndigande till autonomi inträder aldrig.232  

Låt oss se lite närmre på denna tredelade kritik och hur den visar 
på ett återkommande tema i Nussbaums kultiveringstänkande som 
ett hot mot hennes emancipatoriska ideal. I det följande vill jag lyfta 
fram hur hon, i förhållande till tänkare som Karl Popper, Hannah 
Arendt och Allan Bloom har använt sig av Staten för att rama in en 
kritik av 1900-talets totalitära regimer och dessa regimers inverkan 
på människors levnadsval och möjligheter till individuell utveckling. 
Vidare vill jag se närmare på hur Nussbaum, som en fortsättning på 
kritiken mot Staten, använder sig av Faidon och Lagarna för en 
diskussion om Platons värderingar.  

 
Enhetens lag – Platon som kommunist? 

Platons föreställning om lagarnas suveräna ställning som mått för 
den mänskliga handlingen har Hannah Arendt kallat ”en av den 
politiska filosofins äldsta stötestenar”.233 För Arendt representerar 
Platons idealstat den idé som anammats i totalitära regimer där ”det 
rätta är lika med det som är bra eller nyttigt för helheten i kontrast 
till delarna.”234 Under efterkrigstiden utgjorde Staten ett åter-

                                                      
232 Nussbaum, ”Shame, Separateness, and Political Unity”, s. 409. Jag återkommer 
till den amerikanska liberala kritiken av välfärdsstaten i kapitlet om Aristoteles i 
samband med att Nussbaums socialdemokratiska sympatier ifrågasätts av flera 
kritiker, just utifrån den kritik hon riktar mot Platon här. 
233 Hannah Arendt, Totalitarismens ursprung, översättning Jim Jakobsson 
(Göteborg: Daidalos, 2016 ), s. 396. 
234 Arendt, Totalitarismens ursprung, s. 396. Se även Nussbaum, ”Nature, 
Functioning and Capability: Aristotle on Political Distribution” i George E. 
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kommande exempel för olika politiska teoretikers försök att förstå 
totalitarismens ursprung, dock med olika tolkningar av hur Platon 
såg på relationen mellan politik och filosofi. Två exempel som 
Nussbaum lyfter fram är Karl Poppers Det öppna samhället och dess 
fiender (1945) som pekar ut Platon, Hegel och Marx som demo-
kratins fiender, och Allan Bloom som i sin introduktion till The 
Republic of Plato (1968) framhåller Staten som Platons varning om 
farorna med politisk idealism.235 Blooms konservativa och religiöst 
motiverade försvar för en världsfrånvänd filosofi kritiseras av 
Nussbaum i en recension av hans The Closing of the American Mind 
(1987). Med sitt okritiska förhållande till det filosofiska arvet samt 
sitt avvisande av feministisk och postkolonial kritik är Blooms enda 
intresse att försvara en filosofisk utbildning för de få som har 
möjlighet att ta del av amerikanska elitutbildningar, skriver 
Nussbaum.236 Hon menar att Bloom genom sin frånvaro av en 
självkritisk hållning framstår som en retoriker snarare än en filosof: 
”Hur bra filosof är då Allan Bloom?”, skriver Nussbaum och 
fastslår: ”vi har ingen orsak till att tänka på honom som en sådan 

                                                                                                                
McCarthy (red.), Marx and Aristotle: Nineteenth-Century German Social Theory 
and Classical Antiquity (Savage, MD: Rowman and Littlefield Publishers, 1992), s. 
183. 
235 Karl Popper, Det öppna samhället och dess fiender, översättning Andrew Casson 
och Bo Ekström (Umeå: h:ström, 2017). Allan Bloom, ”Introduction” i The 
Republic of Plato (New York: Basic Books, 1991). För en diskussion om olika 
tolkningar av Platons Staten, se George Klosko, ”The ’Straussian’ Interpretation of 
Plato’s Republic”, History of Political Thought, vol 7, nr 2, 1986.  
236 Martha Nussbaum, ”Undemocratic Vistas”, en recention av Allan Bloom, The 
Closing of the American Mind i The New York Review of Books, 5 november, 1987. 
Recensionen är omtryckt i Nussbaum, Philosophical Interventions. 
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alls.”237 Den tolkning av filosofin som Bloom försvarar och som 
oavkortat inriktar sig mot kontemplation är inte förenlig med det 
filosofiska tänkandet, hävdar Nussbaum. Snarare anser hon att 
Blooms tolkning av Sokrates, Platon och Aristoteles är ett uttryck för 
hans religiösa nostalgi.238 Vad Sokrates ständigt framhöll var just 
tvivlet, eller insikten om att han inget visste, skriver Nussbaum, och 
det var utifrån detta tvivel och undran inför det mänskliga livets 
villkor som han betonade vikten av det granskade livet.  
 I Platons dialoger utspelar sig en diskussion om filosofin som 
kunskapsform. Sokrates prövande dialoger med olika personer kan 
ses som det sätt på vilket Platon mejslar fram sin egen tolkning av 
philosophia, från begreppets tidigare betydelse av att kultivera och 
träna tänkandet på olika sätt, till en strävan mot en kunskap som är 
oberoende av tillvarons flyktighet.239 Det dialektiska tänkande som 
Platon menar ska kultiveras förutsätter en negering av den materiella 
verkligheten såtillvida att den sinnliga erfarenheten får stå tillbaka 
för ett intellektuellt skådande. Som vi såg tidigare kan Platons 
idélära ses i relation till Protagoras argument om att den mänskligt 
uppnåbara kunskapen är begränsad innanför en antropocentrisk ram. 
Det är också kunskapens gränser som utforskas i de dialoger där 
Platons Sokrates diskuterar med sofister som Protagoras, Menon och 
Gorgias. Att läsa Platons idélära som att han förespråkar en given 
sanning är inte bara felaktigt utan också direkt ofilosofiskt verkar 

                                                      
237 Nussbaum, ”Undemocratic Vistas”, s. 45. [Citat: ”How good a philosopher, then, 
is Allan Bloom?”, skriver Nussbaum och fastslår: ”we are given no reason to think 
him one at all.”] 
238 Här refererar Nussbaum till Blooms klagan över en genomgripande försämring 
av den amerikanska utbildningen orsakad av ett svek mot de ideal som bars upp av 
bibeltro och klassisk litteratur (Great Books).  
239 Andrea Wilson Nightingale, Genres in Dialogue: Plato and the Construct of 
Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1995) s. 16f. 
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hon mena, vilket även framgår i hennes kritik av Allan Bloom. Till 
skillnad från Bloom visar Nussbaum hur Platon, liksom 
överhuvudtaget stora delar av den antika traditionen, tillmätte 
känslorna en väsentlig roll som såväl hotfulla som avgörande för det 
politiska livet. De känslor vi lärt känna som stridbarheten eller 
thumos hos Platon är inlärda och kontextuellt betingade, skriver hon: 

Föreställningar som är inlärda, och som inte är ”naturliga”, är viktiga 
element i formandet av passioner så som ilska, rädsla och sorg. Av 
denna orsak kan passionerna bli modifierade genom att modifiera 
föreställningar.240 

Att en kultivering av känslorna var ett så centralt tema för antikens 
tänkare hängde i synnerhet ihop med deras övertygelse att känslorna 
berodde på felaktiga omdömen, skriver hon vidare. 

När Nussbaum i Love’s Knowledge diskuterar Staten, fortsätter 
hon diskussionen från Fragility of Goodness om hur Platons 
politiska konst och dess krav på mätbarhet relaterar till ”de 
mänskliga känslornas natur.”241 Hon menar att vad Platon framhåller 
är hur mätbarheten:  

kommer att förvandla både våra passioner och vårt beslutsfattande, 
vilket ger känslor som kärlek, fruktan, sorg och således de etiska 
problem som hör ihop med dem en sammantaget annan karaktär.     
[---] Och det kommer att påminna oss om att vissa förslag inom etik 
och i synnerhet inom ekonomisk teori, som tycks vara harmlösa 

                                                      
240 Nussbaum, ”Undemocratic Vistas”, s. 43. [Citat: ”Beliefs that are learned, and 
are not ’natural’, are important elements in the formation of passions such as anger, 
fear, and grief. For this reason, the passions can be modified by a modification of 
belief.”] 
241 Diskussionen utgår från ”Shame, Separatedness, and Political Unity” och 
Fragility of Knowledge. 
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förlängningar av vanliga uppfattningar och vanor, faktiskt kan leda 
till, med allvar och brutalitet, slutet på mänskligt liv som vi känner 
till det.242 

Det enhetliga mål- och mätbarhetsideal som Nussbaum lyfter fram 
genom Platons exempel är under hennes eget tidiga 1980-tal riktat 
mot kommunism och totalitarism. I artikeln ”Shame, Separatedness 
and Political Unity” (1980) skriver hon att den enhet Platon 
beskriver i sitt ”kommunistiska system varken är möjlig eller 
eftersträvansvärd”.243 När hon lyfter fram Staten i Love’s Knowledge 
(1992), Poetic Justice (1995) och Cultivating Humanity (1997) är 
kritiken fortfarande riktad mot Platons tankar om strävan efter ett 
singulärt värde, men nu med blick på en expanderande ekonomisk 
målrationalitet. Föränderligheten i kritiken visar på Platons relevans 
som ett aktualiserat exempel i syfte att belysa Nussbaums egen 
samtid. 
 Liksom i den filosofiska miljö hon själv mötte vid Harvard, är de 
fria poeterna utkastade från Platons idealstat och litteraturen är borta. 
I avsaknad av partikulära historier och familjära band är det privata 
utplånat till förmån för det gemensamma. I ”Shame, Separatedness 
and Political Unity”, beskriver hon Platons tankar om en radikal 
omvandling av den rådande samhällsformen. För att motverka att 
människor prioriterar sina egna intressen istället för gemenskapens 
blir det centralt för honom att lösa upp familjära och 
                                                      
242 Nussbaum, Love’s Knowledge, s. 106f. [Citat: ”will transform our passions as 
well as our decision making, giving the emotions such as love, fear, grief and hence 
the ethical problems that are connected with them, an altogether different character. 
[---] And it will remind us that certain proposals in ethics and especially in 
economic theory that present themselves as innocuous extentions of ordinary belief 
and practice could actually lead, followed and lived with severity and rigor, to the 
end of human life as we currently know it.” 
243 Nussbaum,”Shame, Separateness, and Political Unity”, s. 396. 
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egendomsrelaterade förhållanden, skriver Nussbaum. Staten utgör 
den nya familj som människor fostras in i redan från 
spädbarnsåldern.244 Syftet med detta är att transformera den 
mänskliga erfarenheten, menar Nussbaum, vilket i sin tur kommer 
att påverka människors begär och strävanden.245 Resonemanget 
fortsätter i Love’s Knowledge. Här citerar hon från Lagarna, och 
visar hur Platon uttrycker utbildningens roll för den politiska 
ordningen och lärarens uppgift att likrikta de unga. Platon skriver: 

Om allt det som kallas ”privat” med alla medel överallt avlägsnas 
från livet, om också det som av naturen är privat på det ena eller 
andra sättet så långt möjligt blir gemensamt så att exempelvis ögon, 
öron och händer tycks se, höra och handla gemensamt, om alla så 
långt som är möjligt berömmer och kritiserar med en mun eftersom 
de känner lust och smärta över samma saker, och om lagarna, vilka 
de nu är, så långt möjligt gör staten till en enhet – då kan ingen 
människa nånsin ställa upp en riktigare och bättre måttstock för 
dessa lagars överlägsna förträfflighet.246  

Nussbaum påminner sina läsare om förhållandet mellan det 
intelligibla och det sensibla hos Platon. Hans reglering av det 
tänkbara framkommer dels i Statens grottliknelse och i hans 
tredelade spegling mellan stat och individ, dels i hur han i Faidon 
och Lagarna framhåller tanken om alla själar som del av en större 
och enhetlig själ.247 I de båda senare texterna framställs kroppen 

                                                      
244 Nussbaum, Love’s Knowledge, s. 119.  
245 Nussbaum, The Fragility of Goodness, 159. 
246 Platon, Lagarna [739c-d] i Platon, Skrifter Bok 5, Minos, Lagarna, Epinomis, 
översättning Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2008), s. 195, citerat i Nussbaum, 
Love’s Knowledge, s. 120.  
247 Nussbaum, ”Shame, Separatedness, and Political unity”, s.413. I den sjunde 
boken av Staten [514a-521c] s. 293ff., presenterar Platon liknelsen om hur 
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endast som ett hölje för själen, skriver Nussbaum, och människors 
villkor är situerade i en växelverkan mellan det kroppsliga livets 
begär och själens längtan efter att förenas med dess ursprungliga idé. 

För Platon är staten en förutsättning för människors självrespekt; 
endast som medborgare kan de genom utbildning utveckla sitt 

                                                                                                                
människorna likt fångar i en underjordisk grotta aldrig lyckas se hur sakernas 
tillstånd egentligen förhåller sig. Bundna på så sätt att de endast kan rikta blicken 
mot grottans inre vägg, ser de blott det skuggspel som sofisterna spelar upp på en 
mur bakom deras ryggar varpå de inbillar sig att dessa förgängliga skuggor är sanna. 
(För Platon är den sinnliga världen med dess framträdelser endast avbilder av en 
sann form. Platons begrepp eidos och idea översätts båda till form i Jan Stolpes 
översättning av Staten. Som Liedman betonar i Stenarna i själen, gavs begreppen 
delvis olika betydelser i den latinska översättningen från grekiska.) Platons 
uppmärksamhet kring gränsen mellan det sensibla och det intelligibla handlar om 
förmågan att tänka två saker samtidigt: det som framträder och vad som döljer sig 
bakom dess sken. Det är denna förmåga som utmärker tänkandet, noesis, skriver 
Platon i Staten, s. 305ff. I dialektiken framkommer Platons försvar för filosofin som 
en livets konst, en förmåga att förbinda sinnliga erfarenheter med tänkandets 
förnuft. Det aktiva och det kontemplativa livet utgör här varandras förutsättningar; 
det ena kan inte urskiljas utan det andra, men Platon visar samtidigt på svårigheten i 
att se båda på samma gång. I varje människas kropp liksom i samhället ser Platon en 
tredelning som består av förståndet [to logistikón] stridbarheten [to thymoeides] och 
begäret [to epithymétikon]. Platon, Staten, s. 190, [439 d-e]. Jag använder mig av 
Stolpes översättning av de olika själsegenskaperna i detta kapitel om Nussbaums 
läsning av Platon. Stridbarheten framställs hos Platon som tudelad. Illa fostrad kan 
den vara en orm, väl fostrad ett lejon. I den hierarkiska tredelning Platon ser framför 
sig måste rationaliteten vara rådande, stridbarheten riktas mot det goda och begäret 
tämjas. Insikten om den tredelade själen bör ligga till grund för uppfostran menar 
Platons Sokrates där pedagogen eller filosofen i likhet med lantbrukaren ”förädlar 
det nyttiga men hindrar ogräset att växa fram”.(Platon, Staten, [589b 2-3.] Citerat av 
Nussbaum i ”Shame, Separatedness, and Political Unity”, s. 409.) Sokrates tror inte 
på sofisternas argument om att kunna lära ut kunskapen ”som att stoppa syn i 
blindas ögon”; istället säger han sig söka en vridningskonst: ”själen har redan en 
syn, men synen är felriktad och ser inte åt det håll den borde, och det är den här 
vridningen som det gäller att åstadkomma.”Platon, Staten, s. 298f, [518c-d]. 
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rationella förnuft. Att slita sig från de bojor som det dödliga livets 
sinnlighet erbjuder är i Platons berättelse dock en konst som få klarar 
av. Snarare lider människor i allmänhet under denna brist varpå de är 
förslavade under sina känslor. Även inom stadsstaten är det fåtalet 
förunnat att vara utrustade med ett välfungerande förnuft som kan 
kultiveras genom utbildning, för hos de flesta tar känslorna 
överhanden, menar Platon. Det är därför bara ett fåtal som får den 
filosofiska utbildningen som krävs för att leda Platons idealstat. De 
övriga överlåter så att säga sin vilja till de härskandes förnuft. Endast 
på detta sätt kan de undvika den skam som följer av den egna 
bristande karaktären, skriver Nussbaum. Hon citerar Platons 
beskrivning av folket i Staten: 248 

som boskap tittar de ständigt nedåt, går böjda mot marken och 
bordet, äter sig feta och parar sig, och i sitt giriga begär efter dessa 
njutningar sparkar och stånga de varandra med horn och hovar av 
järn och dödar varann.249  

Denna djuriska livsföring kan hejdas om de medborgare som saknar 
förnuft underlåter sig de filosofiskt skolades visdom. Vad Platon vill 
förmedla med sin diskussion om känslornas roll är att eftersom dessa 

                                                      
248 Nussbaum,”Shame, Separatedness, and Political Unity”, s. 408 Hur begreppet 
skam diskuteras i Platons dialoger, behandlas bland annat i Christina Tarnopolsky, 
”Plato on Shame and Frank Speech in Democratic Athens” i Bringing the Passions 
Back In: The Emotions in Political Philosophy (Vancouver: University of British 
Columbia Press, 2008). Tarnopolsky undersöker hur skambegreppet hos Platon 
relaterar till hans förståelse av sanningssägandet (parrhésia). Genom att visa på hur 
skam ansågs vara en avgörande del av det politiska samtalet i dåtidens Aten vill 
Tarnopolsky aktualisera denna aspekt av känslorna i diskussioner om nutidens 
demokrati.  
249 Platon, Staten, s. 397, [586a-b], citerad i Nussbaum, ”Shame, Separatedness, and 
Political Unity”, s. 407f. 
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är en så basal del av de flesta människors vardagliga liv och 
drivkraft, så är det nödvändigt att låta filosoferna – de som inte 
behöver bry sig om värdsliga problem och lidelser – få avgöra vad 
det är som verkligen är värt att sträva efter.250 Det sant goda kan 
endast skådas från filosofernas högre perspektiv, hävdar han.251 
Platon tillskriver således filosoferna ett inifrånstyrt förnuft medan 
medborgarna så att säga imiterar filosofernas högt utvecklade och 
utbildade förnuft som riktgivande i sina egna liv. För Nussbaum 
innebär detta att den enskilda människan fråntas möjligheten att 
utveckla och utöva sitt praktiska förnuft. 

I Platons idé om seendets kultivering känner vi igen såväl 
Herakleitos som Parmenides ontologiska positioner, men här som 
två sidor av erfarenheten där det sanna seendet, eller insikten borde 
vi kanske säga här, förmår lyfta sig från sinnesvärldens för-
flyktigande avbilder gentemot en fast, universell idévärld. Själva 
kunskapsprocessen handlar på så sätt om ett vridande från det som 
blir till det som är, skriver Platon.252 Vad som avgör om människor 
är lämpliga att styra staten är här deras medfödda duglighet och 
förmåga till rationellt tänkande; endast de från födseln bäst rustade 
kan till fullo förmå att lyfta sig från den sinnliga tillvaron och se 
världen i ett förnuftigt perspektiv. Platon beskriver detta som att vara 
dialektisk lagd; den ”som kan överblicka saker och ting är 
dialektiker, den som inte kan det är det inte.”253 De som är 

                                                      
250 Nussbaum, The Fragility of Goodness, 154. 
251 Platon, Staten 586A-B, s. 382. Som Kefalos bekräftar i bokens inledning är han 
glad över att ha befriats från begärets hänsynslösa tyranni, men det är ålderdomen 
som har löst honom från detta.  
252 Platon, Staten, s. 298, [518c]. 
253 Platon, Staten, s. 325, [537c]. Stolpe jämför beskrivningen av den ”som kan 
överblicka saker och ting”, [synoptos] med ”att se vitt spridda företeelser med en 
sammanfattande blick” i Faidros [265d]. 
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mottagliga för en filosofisk utbildning får först kultivera det inre 
förnuftet genom att vrida blicken bort från världen mot eviga 
kunskaper som matematik, geometri, musik och astronomi. Den 
enda kunskapen som verkligen öppnar för det sanna seendet är 
emellertid dialektiken.254 Väl utbildade kommer filosoferna inte att 
fatta ett intresse för världens skenbilder. På grund av de har 
överskridit sina egna intressen är det endast dessa som är ägnade att 
leda politiken framhåller Platon. Att leda politiken är emellertid 
inget som de filosofiskt skolade åtar sig frivilligt, utan endast genom 
plikt eller tvång. Till skillnad från sofisternas grosshandlarmentalitet 
som vill sälja kunskap som en marknadsvara, har filosoferna endast 
det goda i åtanke, kunskap för kunskapens skull, när de utövar sin 
själsfostran gentemot medborgarna.255 Vad Platon söker är 
möjligheten till en beständighet som sträcker sig över det 
omedelbara – en politik som inte bedrivs utifrån populistiska åsikter 
utan i enlighet med en insikt om det sant goda. 

Värdefullt begär – Renhet, stabilitet och sanning 

För Platon är den enskilda människans välmående ett mått på statens 
rättrådighet, och syftet med den politiska konsten är att undersöka 
hur staten i sin helhet kan vara god.256 Som vi såg i Nussbaums 
läsning av Protagoras, hävdar Platons Sokrates att det goda livet inte 
kan mätas i enlighet med människans eget mått, som Protagoras 
hävdade, utan att det behövs ett mått som sträcker sig utöver 
människans förgänglighet och ombytlighet. Att Platon hävdar att 
sinnenas erfarenheter inte kan vara annat än godtyckliga resultat av 

                                                      
254 Platon, Staten, s. 319, [533a]. 
255 Platon, Staten, s. 188. Platon beskriver denna kunskap som ”ett särskilt slags 
kunskap, som skilde sig från alla andra” [438d]. 
256 Platon, Staten, s. 143.  
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människors emotionella orientering i världen, är för Nussbaum en 
uppmaning att försöka tillägna sig ett seende som ställer sig utanför 
antropocentrismens sårbarhet.257 Hon återkommer till detta i 
läsningen av Staten, som hon jämför med Faidon där Sokrates 
beskriver hur människans mål måste vara en förberedelse och 
praktisering inför döden.258 Denna uppmaning innebär stora krav på 
utbildningen betonar Nussbaum:”It is a long and difficult matter to 
learn to detach ourselves from our human needs and interests”.259 
Platons dialoger kan ses som delar av denna utbildningens 
vridningskonst, som i fallet med Kefalos som först under 
ålderdomen inser drifternas förgängliga värde. Hans beskrivning av 
drifterna som rasande slavdrivare kontrasteras mot kontemplationens 
sanna värde, vilket för Platon är förenligt med tanken om att varje 
själ är del av en större evig idé. Till skillnad från tragedierna som 
kretsade kring mänsklig handling, menar Nussbaum att Platon 
uppmanar till att odödliga och goda förebilder bör vara riktgivande 
för valet av poesi.260  

I Lagarna koncentreras problematiken om förhållandet mellan 
kropp och själ ytterligare, skriver Nussbaum. Lagstiftaren måste 
genom utbildningen ständigt sträva efter att lösa upp människors 
subjektiva, emotionella bedömningar och få dem att inse att dessa 
endast är partikulära illusioner, till skillnad från den universella 
sanningen:  

För kroppen är inte bara det största hindret för ett stabilt liv och 
verkliga bedömningar; den är även den farligaste källan till 

                                                      
257 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 156. 
258 Om ”practice for death”, se Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 126-131. 
259 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 157. 
260 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 158. 
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konflikter och därför det största hindret för opartisk och harmonisk 
civil rättvisa.261 

Även om Platons ideal endast skulle vara menat som ett mål att 
sträcka sig mot, ifrågasätter Nussbaum dess grundläggande 
förutsättningar: 

Världen och dess värde går inte att hitta och förstå isolerade från 
våra mänskliga tolkningar och synsätt, eftersom de är formade av 
våra intressen, vår oro och sätt att leva. All objektivitet om värde 
som är värd att tala om eller som det ens är möjligt att tala om, måste 
hittas inom det mänskliga synsättet och inte genom att, förgäves, 
överge det.262 

Om Platon är intresserad av den politiska konsten utifrån 
lagstiftarens möjligheter att fostra goda medborgare, söker 
Nussbaum en lag som medborgarna själva är kapabla att formulera. 
Den förståelsen av det goda livet som Platon framför i Staten innebär 
enligt Nussbaum att göra sig oberoende av sin omgivning, vilket i 
hennes tolkning innebär en antipolitisk hållning. Det är i denna del 
av Platons författarskap hon härleder den dualistiska människosyn 
som gör en distinkt skillnad mellan kropp och själ, känsla och 
förnuft. Här framför Platon också tanken om den odödliga, rationella 
                                                      
261 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 160. [Citat: ”For the body is not only 
the biggest obstacle to stable life and true evaluation; it is also the most dangerous 
sourse of conflict, and therefore the biggest obstacle to impartial and harmonious 
civic justice.”] 
262 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 160. [Citat: ”The world and its value 
cannot be found and known in isolation from our human interpretations and ways of 
seeing, shaped as they are by our interests, concerns, and ways of life. Any 
objectivity about value that is worth talking about, perhaps any about which it is 
even possible to talk, must be found within the human point of view and not by 
attempting, vainly, to depart from it.”] 
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själen som innesluten i kroppen. För Platon, menar Nussbaum, är 
denna odödliga själ ”den sant, separata individen”, oberoende av 
kroppen och yttre omständigheter.263  

Platons tanke om att de enskilda själarna är delar av en helhet 
betyder att skådandet mot det goda är en introspektiv hållning, där 
det kritiska tänkandet hjälper till att urskilja en allmän sanning. Det 
seende Platon menar att vanliga medborgare inte har tillgång till, 
eftersom deras blickar flackar blint mellan det som framträder för 
deras sinnen, är, som Nussbaum skriver, också en fråga om vad det 
är som kan anses ha värde för människor.264 Snarare än ett 
överskridande som tar avstånd från den sinnliga världens 
komplexitet, visar Nussbaums tolkning av tänkandets aktivitet ett 
immanent överskridande som handlar om värderingar.  

Sokrates insisterande på det goda som frigjort från den sinnliga 
tillvarons blivande står inte oemotsagd i Platons dialoger, skriver 
Nussbaum och ger exempel på hur Kallikles i dialogen Gorgias 
kritiserar Sokrates avståndstagande från de kroppsliga behoven. 
Kallikles kritik liknar Protagoras, liksom de argument Nussbaum 
själv lyfter fram. Om man ska diskutera förutsättningarna för ett 
mänskligt liv, måste man inte då utreda människans villkor och inte 
sätta ett annat mål än människan själv? I dialogen övertygas 
Kallikles om att behov inte är detsamma som värde, eftersom 
sakerna inte har något värde i sig själv (och eftersom behoven är ett 
tecken på begärets slaveri). I Faidon beskriver Sokrates kroppen 
som ett fängelse, främst eftersom människor är utsatta för sinnenas 

                                                      
263 Nussbaum, ”Shame, Separatedness, and Political unity”, s. 412. [Citat: ”the truly, 
separate individual”.] 
264 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 137. 
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bedrägliga begär.265 Det som människor uppfattar med sina sinnen är 
”förnimbart och synligt”, säger Sokrates, men det som ”själen själv 
ser är fattbart med tanken och osynligt.”266 För att nå sann kunskap 
menar Sokrates att gäller att använda:  

tänkandet självt för sig självt, rent och oblandat, och som är lösgjort 
så mycket som möjligt från ögonen och öronen och snart sagt hela 
kroppen, eftersom det är kroppen som förvirrar själen och inte 
tillåter den att vinna sanning och klokhet om den är med.267 

Tänkandet ska således ses som en översinnlig verksamhet utan 
sensitivitet för sinnenas erfarenheter. Utifrån dialogerna Faidon, 
Staten och Gorgias urskiljer Nussbaum tre särskiljande drag hos 
Platons Sokrates för hur man kan bedöma om något kan anses ha ett 
värde i sig själv. Dessa drag är renhet, stabilitet och sanning. Det är 
värden som är valda för sin egen skull, som är eviga och universella. 
I Platons filosofi menar Nussbaum att olika goda värden som till 
exempel skönhet och visdom är jämförbara, och det är denna rörelse 
från det partikulära till det universella som hon återkommer till i sin 
kritik av Platon.268 Kraven på renhet, stabilitet och sanning och hur 
dessa ideal utgör grunden för Platons kultiveringstänkande är för 
Nussbaum klargörande för en förståelse av känslornas underordning 

                                                      
265 Platon, Faidon, [82e-83a], i Skrifter Bok 1 Sokrates försvarstal; Kriton; 
Euthyfron; Laches; Den mindre Hippias; Gästabudet; Faidon; Gorgias, 
översättning Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2000), s. 253. 
266 Platon, Faidon, [83b], s. 254. 
267 Platon, Faidon, [66a], s. 225f. I Love’s Knowledge s. 248 refererar Nussbaum till 
denna del av Faidon där hon lyfter fram att Platons tolkning av omdömet innebär att 
intellektet frigörs från kroppens begär. I några stycken tidigare [64b] beskriver 
Sokrates döden på liknande sätt genom att ”själen blir själv för sig själv”. Också 
detta stycke tas upp av Nussbaum i The Fragility of Goodness, s. 147. 
268 Nussbaum, The Fragility of Goodness s. 92 och s. 69.  
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i den politiska idéhistorien. Att tillskriva vissa grupper brist på 
förnuft eller att påstå att de drivs av sina känslor har varit ett 
effektivt sätt att utesluta dem från det politiska livet, påpekar hon.  

Det finns emellertid rena njutningar som Platons Sokrates menar 
har ett värde i sig, skriver Nussbaum. Han nämner doft, musik och 
vackra former och även den njutning som uppstår genom lärande 
och förståelse. Egenvärdet framstår som ett kriterium för vad 
Sokrates anser som värdefullt, hävdar Nussbaum. För att avgöra 
huruvida detta kriterium uppfylls är det nödvändigt med intellektuell 
reflektion, vilket enligt Sokrates innebär att utvärdera huruvida 
saken i sig är, med Nussbaums ord, ”något som en varelse som 
aldrig hade upplevt lidande eller brist fortfarande skulle ha grund att 
välja.”269 Hos Sokrates ges människors behov en orsaksförklaring av 
brist. Om du lever ett liv i enlighet med det goda saknar du inget 
eftersom det goda inte har några brister, resonerar han.270 
 Nussbaum delar inte Platons pejorativa syn på människors 
behov och menar att hans avståndstagande från kroppsliga begär 
och behov är en förenkling av livets komplexitet och sårbarhet som 
får allvarliga konsekvenser för den politiska gemenskapen. För att 
visa på det bristfälliga i Platons resonemang lyfter hon fram 
Sokrates exempel på kliandet. Även om det är skönt att klia sig, 
säger Sokrates, har själva kliandet som aktivitet inget värde om 
man tar bort förutsättningarna för aktiviteten, det vill säga att det 
kliar. För att avgöra huruvida något är av eget värde måste man se 
hur det står frigjort från sitt sammanhang hävdar han, eller som 
Nussbaum uttrycker det: ”Om man tar bort kontexten kommer 

                                                      
269 Nussbaum, The Fragility of Goodness. s. 161. [Citat: ”something that a being 
who had never experienced suffering or lack would still have reason to choose.”] 
270 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 150. 
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orsaken till att välja dem försvinna.”271 Detta resonemang är 
ohållbart, skriver hon och kritiserar Platons beskrivning av 
kroppsliga behov som endast tecken på en brist och hur ett sådant 
resonemang medför en förståelse av värde som något statisk, evigt 
och universellt. Platon begår ett misstag när han inte särskiljer olika 
känslor och behov från varandra. För visst finns det begär och 
behov som har egenvärde; att tvätta kläder eller klippa gräset kan 
inte jämföras med att avnjuta en god måltid eller att ha sex, skriver 
Nussbaum. De förra värdena kan räknas som ett instrumentellt 
värde, det vill säga att själva aktiviteten inte har ett värde i sig själv, 
men att vi är glada för rena kläder och en nyklippt gräsmatta. De 
senare, att äta gott och att älska med någon, är delar av vad 
Nussbaum kallar ”den estetiska sidan av hungrande och de 
komplexa sambanden mellan en sådan aktivitet och andra 
värdefulla mål […] såsom vänskap, självuttryck och 
kommunikation.”272 Värde är med andra ord något som skapas 
genom vår intersubjektiva och interaktiva tillvaro. Dessa aktiviteter 
utförs inte instrumentellt, utan för att aktiviteten i sig utgör ett 
värde för oss. I relationen mellan subjekt och objekt utgör 
känslorna en del av perceptionen, skriver hon vidare.273 Rädsla, 
kärlek, hat och avsky är alla känslor som utgår från subjektets egen 
förståelse av hur det erfarna objektet relaterar till subjektets 
uppfattning av vad som är gott. Den kunskap man har om objektet 
får en betydelsefull roll för hur man begriper det.  

                                                      
271 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 145. [Citat: ”take away the context and 
the reason for selecting them will be gone.”] 
272 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 153. [Citat: ”the aesthetic side of 
appetitive activity and the complex connections between such activity and other 
valuable ends […] such as friendship, self-expression, and communication.”] 
273 Nussbaum, Poetic Justice, s. 61. 
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Vad hon lyfter fram är därmed hur människors fördomar ligger 
till grund för vad vi urskiljer och hur vi reagerar känslomässigt på 
vår omvärld.274 Människorna är inte gynnade av ett värdeperspektiv 
som inte utgår från människors mått, skriver hon: ”Värde är helt 
enkelt radikalt antropocentriskt”.275 Hon vänder Platons diskussion 
om känslornas förledande roll för omdömet tillbaka till Protagoras 
argument om den filosofiska antropologin som grund för etiken; 
frågan om hur vi bör leva behöver en definition av detta vi, verkar 
hon å ena sidan mena. Å andra sidan vänder hon sig mot Platons 
krav på eviga och universella värden.276 I likhet med de argument vi 
såg i hennes läsning av Herakleitos anser hon att det gemensammas 
värden endast kan formuleras utifrån de värden som finns hos 
människor som lever idag. 

Det finns emellertid en dubbelhet i Platons tänkande, skriver 
Nussbaum. I förhållande till den kontext han skriver i och de han 
vänder sig till, kan man se hans uppmaning om att kritiskt granska 
det egna livet, dess värden och värderingar. Denna uppmaning till 
kritiskt tänkande är grundläggande för etiken, betonar hon, där 
diskussioner om hur man bör leva sitt liv måste baseras på tidigare 
erfarenheter och en förståelse för den komplexitet människors liv 

                                                      
274 Nussbaum, Love’s Knowledge s. 107: ”certain proposals in ethics and especially 
in economic theory that present themselves as innocous extentions of ordinary belief 
and practice could actually lead, followed and lived with severity and rigor, to the 
end of human life as we currently know it.” 
275 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 154. [Citat: ”Value simply is radically 
anthropocentric”.] 
276 I sin recension av The Fragility of Goodness, kritiserar T.H. Irwin Nussbaums 
tolkning av Platon som inte kan ses som annat än en total sågning på alla punkter. I 
förhållande till hennes resonemang om Platons syn på värde skriver han: 
”Nussbaum’s claims about Plato on value contribute nothing to the understanding of 
the Republic.” T. H. Irwin, “Reviewed Work: The Fragility of Goodness by Martha 
Nussbaum”, The Journal of Philosophy vol. 85, nr 7, 1988. 
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och gemenskaper utgör.277 Istället för att inkorporera skam som ett 
politiskt verktyg, där den enskilda ser sitt materiella och sociala 
beroende som ett tillkortakommande av ett omnipotent ideal, vill 
Nussbaum skriva fram sårbarheten som en produktiv förståelse av 
människors liv i politisk gemenskap.  

I det föregående har vi sett en entydig bild av Platon som 
stamfader för en rationalistisk filosofi som instrument för en politisk 
konst vilken även griper in i den privata sfären. Som vi kommer att 
se i Nussbaums vidare läsning av Platon, spelar emellertid Sokrates 
en central roll just genom att han ifrågasätter givna förebilder.  

Erotisk filosofi – 

Mellan det privata och det offentliga 

Vi har nu kommit fram till det tredje problemområdet som 
Nussbaum lokaliserar hos Platon och som vägleder min läsning av 
hennes arbeten i detta kapitel. Hon definierar problemet att kroppen 
måste underkastas förnuftet som en kritik av Platon, men hennes 
läsning bör framförallt förstås utifrån en kritik av epistemologiska 
tankespår i hennes samtid. I det följande utforskar jag hur 

                                                      
277 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 156. I förordet till den utgåva av The 
Fragility of Goodness som utkom 2001 betonar Nussbaum att hennes intresse med 
boken främst kretsade kring ”the gap between being a good person and managing to 
live a flourishing human life, a life prominently including virtuous activity. (Thus, 
the ’goodness’ of the title should be understood as ’the human good’ or eudaimonia, 
rather than as ’goodness of character.’)” Med detta förtydligande visar Nussbaum 
att hennes tolkning av den antika bildningstanken skiljer sig från den 
uppmärksamhet som riktats mot en ”omsorg om själen”, epimeleia tes psyches, och 
en individuell karaktärfostran trots att det är inom denna tanketradition som Platons 
idélära funnit sina främsta översättare inom en fenomenologisk filosofisk inriktning.  
Jag återkommer till detta i kapitel fyra och fem. 
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Nussbaum, utifrån Gästabudet och Faidros, skriver fram en annan 
bild av Platon som till viss del omkullkastar den föreställning vi 
hittills fått av den rationalistiska filosofen.  
 Som vi kommer ihåg från det första kapitlet är Sokrates ett av 
Nussbaums främsta ideal för den humanistiska tanketraditionen 
utifrån hans uppmaning om det självkritiska livet, liksom hans 
tankar om filosofens uppgift att ifrågasätta rådande politiska 
ordningar. Men vi har också sett Platons berättelse om Sokrates som 
en man som verkar oberörd, inte bara av den kritik som riktas mot 
honom från konservativa, utan som verkar vara lika likgiltig inför 
kroppsliga påfrestningar som köld och trötthet. Här finns en skillnad 
mellan den historiska Sokrates och den Sokrates som framträder i 
Platons dialoger, men i likhet med stora delar av receptionshistorien 
är Nussbaum otydlig med var hon sätter gränserna mellan dessa två 
Sokratesgestalter. Vad som är klart är emellertid hur såväl Sokrates 
som Platon utgör centrala tankepartners i Nussbaums försök att 
förstå sin egen samtid.  
 Utifrån Nussbaums läsning av Gästabudet lyfter jag fram de olika 
förståelser av kärlek som hon skriver fram av denna dialog. Vidare 
undersöker jag hur dialogens två mest omtalade tal, som framförs av 
Sokrates och Alkibiades, utgör ett avgörande dilemma för 
Nussbaums Platon. Problematiken från Gästabudet förtätas i 
Faidros, där Nussbaum urskiljer en ny bild av Platon som skiljer sig 
radikalt från den filosof vi sett henne kritisera hittills. Här skriver 
hon fram hur erotiken utgör en kärnfråga för Platons filosofi. 
 Undersökningen av den erotiska filosofin som Nussbaum skriver 
fram hos Platon avslutas med att se hur hon diskuterar hans 
filosofiska praktik där problemet med den rena rationalismen snarare 
pekar mot dem som tolkat Platon än mot Platon själv. Genom att se 
hur Nussbaum stannar upp vid och återkommer till vissa passager 
och teman i de två dialogerna, samt hur hon läser dessa som en 
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central vändning i Platons författarskap orsakat av hans egen 
erfarenhet, framträder aspekter som är viktiga i förståelsen av 
Nussbaums filosofi. Vi ska börja med att besöka en fest som pågick 
för länge sedan och se vad som, utifrån Nussbaums berättelse, hände 
där.  

 
”Jag kommer säga sanningen. Går du med på det?” 

− Nussbaums läsning av Gästabudet 
När Alkibiades kommer redlöst berusad till Agathons gästabud följd 
av flöjtspelerskor uppstår genast ett kärlekskäbbel mellan Sokrates, 
Agathon och Alkibiades, som visar deras inbördes svartsjuka och 
beundran. Innan Alkibiades sena inträde har de deltagande vännerna 
beslutat sig för att inte dricka eftersom de fortfarande lider av 
baksmälla från den föregående dagens festligheter då de firade 
uppförandet av Agathons tragedi.278 Istället vill de hålla sig nyktra 
och hålla lovtal till kärleken. Kvinnor och slavar visas ut ur rummet 
och kvar är de fria männen, ensamma med varandra. De enskilda 
talarna hyllar så kärleken i enlighet med sina egna perspektiv; poeten 
Faidros framhåller kärleken som det högsta goda och 
komediförfattaren Aristofanes håller ett komiskt tal om människor-
nas tidigare runda form, som beskriver hur Zeus delade människorna 
itu så att de för alltid var dömda att söka sin andra part. ”Kärlek är 
alltså namnet på begäret och sökandet efter det hela”, säger 
Aristofanes.279 Kärleksmötets aktivitet utgör därmed en aktualisering 
av de älskandes potential som politikoi säger han vidare, vilket 

                                                      
278 Den etymologiska betydelsen av symposium är dryckesgille. 
279 Platon, Gästabudet, [192d-193a], s. 169 i Skrifter Bok 1. 
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Nussbaum, till skillnad från flera andra uttolkare, ser som Platons 
egen åsikt.280 
 Under en rättegång i Colorado 1993 använde sig Nussbaum av 
Aristofanes tal i Gästabudet då hon blev inkallad som expertvittne i 
en dom om diskrimineringslagar för homosexualitet, där olika 
filosofiska tolkningar av sexualitet ställdes mot varandra. I Sex and 
Social Justice skriver hon om rättegången och hur hon där visade 
den antika traditionens relevans för nutida moraliska antaganden. 
Aristofanes och Platons tal kan båda belysa och historisera idéer om 
sexualitet, skriver Nussbaum, där man kan urskilja det normativa 
från det deskriptiva. För vad som är framträdande i det deskriptiva är 
vad hon ser som ett tidlöst och universellt fenomen: ”In all cases, 
lovemaking express a deep inner need coming from nature, and in all 
cases the couples, so uniting, have the potential to make a valuable 
civic contribution.”281 Det erotiska begäret var också vad Nussbaums 
Platon såg som avgörande för den dialektiska rörelsen. Nu är det 
emellertid inte Aristofanes tal, som står i centrum för Nussbaums 
tolkning av Gästabudet i The Fragility of Goodness, som jag i 
huvudsak utgår från här. Det tal som blivit mest uppmärksammat i 
den senare receptionshistorien och som utgör en kärna i det 
kultiveringstänkande Nussbaum ifrågasätter hos Platon är Diotimas 
tal, som återges av Sokrates.  
 Efter att alla andra vid Agathons gästabud har framfört sina 
hyllningstal till kärleken är det Sokrates tur, men han drar sig från att 
hålla tal om kärleken (själv kan han bara tala sanning, säger han). 
Men istället för att hålla ett lovtal kan han återge ett tal han en gång 
hört från Diotima, eftersom hon var den som lärde honom allt han 

                                                      
280 Martha Nussbaum, Sex and Social Justice (New York: Oxford University Press, 
1999), s. 300.  
281 Nussbaum, Sex and Social Justice, s. 300.  
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vet om kärleken.282 Hon talade som en riktig sofist, säger Sokrates. 
Utmärkande för eros, eller kärleken enligt Diotima, är att den inte är 
en; på grund av dess upphov befinner den sig mellan människor och 
gudar. Den är ”något mittemellan dödligt och odödligt”.283   
 Det mellanrum som eros enligt detta synsätt befinner sig i 
beskrivs av Jean-Pierre Vernant som signifikativt för den antika 
kulturens förhållande till spänningen mellan det mytologiska och det 
filosofiska.284 Diotima är den enda kvinna som får komma till tals i 
dialogen, och som inresande prästinna presenterar hon en pendang 
till de nyktra atenarna. Till skillnad från de andra talarna som inte 
kan skilja kärleken från det goda, framhåller Sokrates hur Diotima 
rättade honom för samma tankefel. Kärleken är nämligen inte 
entydigt med det goda eller visheten, såsom de flesta verkar tro. Den 
hemlighet Diotima avslöjar för Sokrates är att för att älska visheten, 
måste man sakna vishet men också vara medveten om detta. Det är 
således varken de visa eller de okunniga som älskar visheten.285 
Kärleken är inte den som blir älskad utan den som älskar i 
mellanrummet mellan det dödliga och det odödliga, förklarar 
Diotima, men det är endast en kärlek till det goda. Diotima beskriver 
vidare hur de älskandes aktivitet syftar till ett barnafödande, 
”[d]ärför att födandet är evigt och odödligt, i den mån något är evigt 

                                                      
282 I likhet med en klassisk tolkning av Platon tolkar Nussbaum Diotima som en 
fiktiv figur, men hon antyder också att Sokrates diktar upp Diotima utifrån en 
kontext som handlar om Sokrates kärlek till Alkibiades. 
283 Platon, Gästabudet, [202e], s. 183 i Skrifter Bok 1. Diotima berättar här om Eros 
som blev till under Afrodites förelsedagsfirande då Penia (brist, fattigdom), lade sig 
hos den berusade Poros (rikedom, tillgång) som hade somnat i Afrodites trädgård. 
Eros är med andra ord barn av två världar och befinner sig ständigt i rummet mellan 
gudar och människor. 
284 Vernant, Myth and Thought Among the Greeks. 
285 Platon, Gästabudet, [204a-204b], s. 184f. i Skrifter Bok 1. 
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och odödligt för en dödlig.”286 Även om alla människor är havande 
krävs harmoniska omständigheter för förlossning:  

När det som är havande kommer nära det sköna fylls det därför av 
ömhet och glädje, öppnar sig avspänt, alstrar och föder, men när det 
kommer nära det fula drar det ihop sig dystert och sorgset, vänder 
sig bort, ryggar tillbaka och föder inte, utan behåller det alstrade 
inom sig och lider. Detta är naturligtvis orsaken till att den havande 
och redan svällande blir så hänförd inför det sköna: Det sköna kan 
befria den som äger det från svår smärta.287 

”Kärleken är inte kärlek till det sköna”, säger Diotima vidare, utan 
kärlek ”[t]ill att alstra och föda i det sköna.”288 Den kroppsliga 
förlossningen avlar barn till världen och ingår i den dödliga cykeln 
medan den själsliga förlossningen skapar ”vackrare och odödligare 
barn”, säger Diotima, och tillägger att ”varenda människa skulle 
hellre få sådana barn än människobarn”.289 Den intellektuella 
produktionen är med andra ord högre än den fysiska, men den senare 
är en förutsättning för den förra. För att ta del av strävan efter 
odödlighet måste människor vända sig bort från den sinnliga 
världens begär, säger Diotima, varpå hon beskriver en kärlekstege 
för Sokrates om hur människor kan vända sig från en kärlek till en 
enskild människa mot en kärlek till det goda. Den första kärleken är 
nödvändig för att väcka begäret, men bör sedan överges till fördel 
för en högre kärlek. Här beskriver hon den barnmorskemetod som 
Sokrates senare hänvisar till som sin egen metod. Den som älskar är 
i behov av en vägvisare, en lärare eller barnmorska. Rörelsen i denna 

                                                      
286 Platon, Gästabudet, [206e-207a], s. 188. 
287 Platon, Gästabudet, [206d-206e], s. 188.  
288 Platon, Gästabudet, [206e], s. 188. 
289 Platon, Gästabudet, [209c-209d], s. 192. 
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kärleksväg är densamma som i grottliknelsen: människor måste 
vrida blicken från det sinnliga mot det intelligibla, från det 
förflyktigande partikulära mot det evigt universella. Kärleksstegen 
som Diotima föreskriver är intill förväxling lik den bildningsväg 
som Platon lägger fram i Staten. Jag kommer strax att återgå till 
Nussbaums tolkning av Diotimas tal, men först måste vi se vad som 
händer i Platons dialog när Alkibiades äntrar scenen.  

Innan några av dryckesvännerna hinner kommentera Sokrates tal 
störtar den kraftigt berusade Alkibiades in i berättelsen. Som en 
påminnelse om sinnenas och känslornas närvaro slår han sig ned 
mellan sina två älskare, Sokrates och Agathon. Då han får höra om 
kvällens samtalsämne antar han strax utmaningen trots avrådan från 
de andra.  
 ”Jag tänker säga sanningen”, säger Alkibiades till Sokrates: ”Går 
du med på det?”290 Alkibiades tal riktar sig till Sokrates själv, där 
han berättar om sin olyckliga kärlek och hur han i Sokrates ser den 
enda som kan göra honom till ”en så god människa som möjligt.” 291 
”Se efter bättre, min vän, så ser du nog att jag ingenting är”, säger 
Sokrates och fortsätter: ”Men själens blick börjar se klart först när 
ögonens blick börjar bli skum. Dit har du ännu långt.”292 
 Alkibiades gör emellerid inga anspråk på att vara fri från sina 
känslor. Istället talar han öppet om sin svartsjuka och sin gränslösa 
kärlek till Sokrates och hur kärleken gör honom till en slav, 
oförmögen att ta autonoma, rationella beslut. I Nussbaums utförliga 

                                                      
290 Platon, Gästabudet, [214e], s. 199. Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 165. 
291 Platon, Gästabudet, [218d], s. 204. 
292 Platon, Gästabudet, [219a], s. 205 i Skrifter Bok 1. Som Nussbaum skriver i The 
Fragility of Goodness är Alkibiades en omtalad härförare i Aten. Känd för sin 
skönhet, sitt mod och vildsinthet är han beryktad och ökänd. En berättelse säger att 
han med sina vänner röjde genom Aten och gjorde förödande vandalism på stadens 
gudastatyer. 
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tolkning av Platons Gästabudet är det Alkibiades som är 
huvudkaraktär och sanningssägare. ”The Symposium is a work about 
passionate erotic love”, skriver hon, och vänder sig samtidigt mot de 
många tolkningar som lyfter fram Gästabudet som en hyllning till 
den intellektuella kärleken där kvinnor är uteslutna och det sinnliga, 
kroppsliga begäret förkastas och underordnas.293  
 Som Diotima påminner Sokrates om är filosofi varken det som är 
givet i den sinnliga världen eller ett åtkomligt mål för dem som 
älskar. Det älskade är inte filosofi, filosofi är en kärlekspraktik 
snarare än något givet.  
 Vad Nussbaum lyfter fram i sin läsning är de oförenliga 
tolkningar som Sokrates och Alkibiades företräder. Att välja den 
ickesinnliga kärlekens stege mot den intellektuella visdomen innebär 
också en distans och ett aktivt val att ta avstånd från det dödliga 
livets partikulära värden, med dess sårbarhet och osäkerhet. För det 
är detta som Nussbaum menar att Platon för fram i Gästabudet. 
Istället för en utstakad riktning mot ett givet mål är det just 
problematiken kring livets sårbarhet som diskuteras från olika 
vinklar. I slutet av dialogen försöker Sokrates övertyga Agathon och 
Aristofanes om att samma författare kan skriva både tragedier och 
komedier. De som har tolkat Platon har emellertid gått miste om att 
han framhåller detta som ett aktivt val i likhet med de val som förs 
fram i dialogerna Protagoras och Faidon, menar Nussbaum. Med 
denna aspekt av Platons tänkande visar hon på hur han brottades 

                                                      
293 Se till exempel Gregory Vlastos, ”The Individual as Object of Love in Plato's 
Dialogues”, i Platonic Studies (Princeton: University Press, 1973), som Nussbaum 
själv refererar till och delvis sympatiserar med. Se även feministiska läsningar som 
Luce Irigaray och Eleanor H. Kuykendall, ”Sorcerer Love: A Reading of Plato's 
Symposium, Diotima's Speech” Hypatia 3, nr 3, 1989 och Vigdis Songe-Møller, 
”Seksualitet og filosofi i Platons Symposium”, i Den greske drømmen om kvinnens 
overflødighet. 
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med att utforma en politisk filosofi som kunde säkerställa det sårbara 
livet, samtidigt som att han ställde sig frågan om vad denna konst 
försakade. 

Att överge sina sinnesintryck är också en terapeutisk verksamhet, 
skriver hon: ”som Protagoras vetenskap, men mer explicit, är den ett 
verktyg för framsteg bortom det rent mänskliga”.294 Genom att alla 
värden inordnas under det ena och således blir utbytbara försvinner 
det erotiska begäret varmed älskaren av vishet kan skåda ut över ”ett 
platt, enhetligt värdelandskap”.295 Viktigt i valet av den intellektuella 
vägen är beslutet att överge sinnena, ”som involverar 
’meningslöshet’ [senselessness] och sunt förnuft [good sense]”.296 
För Nuss-baum utgör detta uppgivande av det sinnliga (senses) till 
fördel för det intelligibla (good sense) Platons konstruktion av ett 
förment binärt förhållande. Genom Sokrates och Alkibiades tal 
håller Platon fram dessa två val vilka båda leder till döden för de 
som talar. För det som i gängse tolkningar brukar ses som Platons 
försvar för en kontemplativ filosofi, blir i Nussbaums läsning istället 
det som leder till Atens förfall. Det enda hopp som återstår i den 
kritiska tiden runt år 400 före vår tid, skriver Nussbaum, är en ledare 
som har ett emotionellt förhållande till det politiska livet, även om 
detta innebär en risk och sårbarhet för stadsstaten. Alkibiades kärlek 
är inte bara det som enligt Nussbaum kan rädda Aten, utan också det 
som hon menar kan rädda oss i vår egen tid. Att kultivera en kärlek 
som förfrämligar människor från varandra och från enskilda värdens 
outbytbarhet innebär, påstår Nussbaum, ett uppgivande av världen 
                                                      
294 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 181. [Citat: ”like the Protagoras 
science, but more explicitly, it is a device for progress beyond the merely human”.] 
295 Nussbaum, The Fragility of Goodness. [Citat: ”a flat uniform landscape of 
value”.] 
296 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 179. [Citat: ”involving ’senselessness’ 
and good sense”.] 
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och viljan att handla i denna. Å andra sidan utgör Alkibiades 
olyckliga öde – från älskad och hyllad yngling, till ligist, förädare 
och för tidig död – en bild av de faror det innebär att låta sig upptas 
av den dödliga världens känslor och angelägenheter. 

Med Diotimas tal framträder den bild av Platons tanke om en 
trancendent bildningsväg som vi känner igen från Staten. Här sker en 
stegring från det sinnliga till det sanna som fordrar att man ger upp 
den partikulära kärleken till förmån för en universell enhet. Som vi 
kommer att se är detta centralt i Nussbaums läsning av Platon, där 
Sokrates förmåga att närma sig gudarnas odödlighet framställs som 
ett möjligt livsval i sökandet efter det goda livet. Men, frågar 
Nussbaums Platon: ”Är detta det liv vi strävar efter för oss själva? 
Är detta sättet vi vill eller behöver se och höra?” Frågan är kanske 
lika mycket Nussbaums, och hon fortsätter: ”När vi ser på honom 
[Sokrates] känner vi oss både vördnadsfulla och illa till mods, med 
en skygg hemlängtan efter oss själva.” 297 

För Nussbaum förefaller Sokrates representera en komplex 
förebild som ställer frågan till dem som vill lyssna: Vari ligger denna 
längtan efter ett ursprungligt hem i form av ett överskridande av det 
partikulära, mänskliga livet och vad för denna längtan med sig? 
Hennes frågor sätter ljuset på den platonska kärleken, vilken bland 
annat flera feministiska tolkare har framhållit som en hyllning till 
filosofin som avskalad det materiella livets omständigheter. För 
Nussbaum är det snarare den erotiska kärleken, sinnenas och 
känslornas roll för den politiska handlingen, som omdebatteras i 
Gästabudet (där Platon koncentrerar konflikten som uppstår i 
affektiva relationers sårbarhet). Genom att läsa Diotimas tal som 

                                                      
297 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 184. [Citat: ”Is this the life we want for 
ourselves? Is that the way we want, or need, to see and hear?”, ”We feel as we look 
at him [Sokrates], both awestruck and queasy, timidly homesick for ourselves.”] 
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Sokrates tankar om kärleken, befäster Nussbaum bilden av 
Sokratesgestalten som en eftersträvansvärd figur men också, på 
samma gång, en som valt att förfrämliga sig från världen. 298 

De tragikomiska bilder som Aristofanes och Alkibiades 
presenterar i Gästabudet är för Nussbaum ett sätt för Platon att 
problematisera den kärlekstolkning som framkommer av Sokrates 
berättelse.299 Aristofanes beskriver kärleken som en brist, en längtan 
efter att återförenas med sin andra hälft.300 Men detta är en fåfäng 
längtan inom det mänskliga livet, skriver Nussbaum; hur mycket 
människor än försöker smälta samman med varandra förblir de ändå 
separata, vilket hon ser som Platons påminnelse om det dödliga 
livets villkor.  

Sokrates fråga i slutet av Gästabudet, om samma person kan 
skriva tragedier och komedier, visar hur Platon försöker förstå 
människans villkor utifrån ett dialektiskt förhållande mellan det 
sinnliga och det intelligibla, menar Nussbaum. I Aristofanes 
beskrivning av kärleken springer människor desperat runt och letar 
efter sin saknade hälft, medan Alkibiades ger oss bilden av en person 
oförmögen att ha distans till sina omedelbara lustar och begär. I 
deras tal visar sig människors kärlekslängtan som både tragisk och 
komisk, både kroppslig och själslig. Mot detta står Diotimas myt om 
att överskrida det kroppsliga till fördel för den rena, intellektuella 
kärleken som vill befria människor från deras skamliga beteenden. 
Vad som framträder i de tal från Gästabudet som Nussbaum lyfter 
fram är Platons omvärdering av filosofin som kärlek till visdomen. 

                                                      
298 I Sex and Social Justice, s. 310, skriver Nussbaum att hon, i likhet med Vlastos 
och Dover, anser att Alkibiades tal ger en god insikt i Sokrates som historisk person.  
299 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s.171 
300 Platon, Gästabudet [190 d-e], diskuerat i Nussbaum, The Fragility of Goodness, 
s. 172. 
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Istället för den politiska konst som bär upp Staten, ger Gästabudet 
uttryck för en filosof som omprövar sina tidigare övertygelser.  

Av det vi har sett fram tills nu i undersökningen av Nussbaums 
Platonläsning har kropp och sinnen gått förlorande ur kampen om att 
vara älskade; läget verkar hopplöst för en erotisk filosofi. Men 
Nussbaum skönjer en annan möjlig tolkning av kärleken till 
visdomen i Platons dialoger, där den erotiska filosofin träder fram 
som en länge förnekad kärlekskonst. Det handlar om Faidros. 

 

Ett av filosofins mest gripande ögonblick 301 
− Nussbaums läsning av Faidros 

Platons bild av den tredelade själen i Faidros – som i likhet med 
hans uppdelning av Statens tre klasser representerar förnuft, 
stridbarhet och begär – är kanske är en av de mest avbildade 
grekiska symbolerna för kampen mellan förnuft och begär. Den vita 
och svarta hästen spända framför förarens gyllene vagn står för 
förnuftets försök att handskas med passioner och begär, där den 
första hästen lyder sin förare, medan den andra, utifrån en oregerlig 
drift [mania], drar sitt ekipage bort från ljuset. I Nussbaums tolkning 
av Faidros är allegorin delvis en annan. Den upptakt till den sexuella 
kärleken som hon ser formulerat som ett problem i Gästabudet, 
vecklas här ut till ett erkännande av icke-intellektuella, ja rentav 
vansinniga, begär som nödvändiga för en sann filosofi.  

I dialogen beger sig Sokrates och Faidros ut på en promenad 
utanför stadsmurarna. Här är luften en annan, och de två vännerna 
resonerar om hur de båda påverkas av den ovana omgivningen. Vad 
som inleder promenaden är att Sokrates stöter på Faidros som precis 
                                                      
301 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 211. I Sokrates och Faidros 
kärleksmöte ser Nussbaum en vändning i Platons författarskap där tanke och 
handling flätas samman. 
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har tagit del av ett tal från Lysias som berättat om hur kärleken 
mellan lärare och lärljunge bör se ut. Det viktiga är att hitta en lärare 
som inte älskar en, har Lysias sagt, och Faidros undrar vad Sokrates 
har att säga om saken. Efter att Faidros har läst upp Lysias tal, håller 
Sokrates ett tal för Faidros där han bekräftar Lysias avståndstagande 
till den erotiska kärleken. Under talet håller Sokrates sitt huvud 
beslöjat för att inte visa sin skam.302 Strax därefter vill Sokrates gå, 
men hålls tillbaka, inte bara av Faidros, utan av att hans daimonion 
varnar honom för att ha begått orätt mot gudarna.303  

Om Diotima i Gästabudet hävdade att Eros varken är gud eller 
människa utan något mitt emellan, så har Eros roll ändrats i Faidros. 
För att, som han själv uttrycker det, återgälda den synd han begått 
mot guden Eros genom att förtala den erotiska kärleken, håller 
Sokrates ett nytt tal, nu utan slöja. Han inleder med att citera en 
välbekant vers som sägs kunna återge synen till förblindade: ”Osann 
var berättelsen”, säger Sokrates, varefter han ger sig i kast med ett 
nytt tal om kärleken.304 Här framhåller han vansinnets produktiva 
egenskaper ”förutsatt att vi ges dem av gudarna.”305 Sokrates 
fortsätter: ”Och vi måste bevisa […] att den här sortens vansinne 

                                                      
302 Platon, Skrifter, bok 2, Faidros, [237a], s.319. Skam, aidós, konnoterar till 
genitalier, aidoia, skriver Nussbaum, och det var i denna förståelse att Platon lyfte 
fram skammen som moralisk vägvisare eftersom att den blottade människors drifter. 
Nussbaum utvecklar sina egna tankar om skammens betydelse för det etisk-politiska 
i Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2004). s. 182. Mer om detta i Dan Zahavi: ”Self, consciousness, 
and shame” i Dan Zahavi (red.), The Oxford Handbook of Contemporary 
Phenomenology (Oxford: Oxford University Press, 2012), s. 304-323. 
303 Platon, Faidros [242c], s. 327. 
304 Platon, Faidros [243b], s. 328.  
305 Platon, Faidros [244 a-b], s. 330. 
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från gudarna leder till den största lycka. Men den bevisföringen 
kommer inte att övertyga de duktiga, bara de visa.”306  

När Sokrates och Faidros ligger bredvid varandra vid floden, 
upplever de ett maniskt begär som inte bara förändrar deras inbördes 
förhållande, utan även Platons syn på den filosofiska sanningen, 
skriver Nussbaum. Det är här hon hittar det hon kallar ”en av 
filosofins mest gripande ögonblick”.307 Vad som händer i detta 
ögonblick är en upplösning av tidigare gränser, såväl mellan 
erfarenhet och tanke som mellan Sokrates och Faidros som 
individer. Och denna omkullkastande erfarenhet är, inser Nussbaums 
Platon nu, nödvändig för att kunna skåda det goda.308 Det hera-
kleitiska arvets kritik av det beständiga som han tills nu försökt 
skydda sig mot har kommit i kapp honom genom upplevelsen av en 
kärlek som han inte kan komma ifrån. ”Filosofi börjar med att vi 
erkänner möjligheten att sättet vi för-filosofiskt betraktat världen kan 
vara radikalt felaktigt. Det finns en sann natur där ute som ’älskar att 
gömma sig själv’”, skriver Nussbaum.309 Namnet Faidros betyder 

                                                      
306 Platon, Faidros [245 b-c], s. 331.  
307 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 211. [Citat: ”among the most haunting 
and splendid moments in philosophy.”] 
308 I sin avhandling om Faidros skriver Li Fan om en diskussion mellan Nussbaum 
och Christopher Rowe gällande Nussbaums tolkning av begärets kognitiva funktion 
i denna dialog. För läsare som Rowe har vansinnet ingen plats, skriver Fan. I likhet 
med många andra tolkare av Platon ser han det sinnliga begäret som något som 
måste tämjas och övervinnas av förnuftet. Till skillnad från Rowe anser Nussbaum 
att den svarta hästens icke-intellektuella begär innebär en insikt om den sexuella 
kärlekens betydelse för motivaton och förståelse. Se Li Fan, Love and Madness in 
Plato’s Phaedrus, s. 141ff., och s. 146. Nussbaum kritiserar Rowes läsning av 
Faidros i Nussbaum, ”Eros and Ethical Norms”, s. 66.  
309 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 241. Nussbaum hänvisar här till 
Herakleitos beskrivning av sanningen som ett avslöjande, a-letheia. Jag återkommer 
till detta i ett senare kapitel. [Citat: ”Philosophy begins when we acknowledge the 
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”lysande”, ”skinande”, och för Nussbaums Platon innebär Faidros 
ljuskraft en kärlek som låter Sokrates framträda i sitt sanna jag. 
Ögonblicket då Sokrates väljer att visa sig för Faidros utgör själva 
bristningspunkten i Nussbaums förståelse av en sårbarhetens filosofi: 
”kärlek är att blotta sig själv och att bli sedd, medan skammens 
reflex är att dölja sig”.310 Men detta avslöjande försätter också det 
som tidigare varit säkert på osäker mark. För det är när tänkandet 
öppnas inför något man tidigare inte har kunnat tänka sig som 
kärleken, och med den filosofin, sätts i rörelse påpekar Nussbaum: 
”Kärleken själv är en omvälvning av tanken”.311 Vad som händer i 
Faidros, skriver hon vidare, är att Sokrates tvingas omvärdera sina 
tidigare försök att låta intellektet ta kontroll över det kroppsliga 
begäret: 

Erotisk kärlek inbegriper en öppning av självet mot ett objekt, en 
uppfattning om självet som tecknar en bild av självet som något 
ofullständigt och som söker efter något vi värdesätter. Objektet ses 
som värdefullt och strålande, medan självet betraktas som någonting 
som sträcker sig själv mot denna strålglans. Men den här formen av 
öppning av självet för värdering är riskfylld och […] medför etiska 
problem.312  

                                                                                                                
possibility that the way we pre-philosophically see the world might be radically in 
error. There is a true nature out there that ’loves to hide itself’”.] 
310 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 463. [Citat: ”love is to reveal the self and to 
be seen, whereas the reflex of shame is to hide.”] 
311 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 476. [Citat: ”the love itself is in the 
upheavals of thought”]. 
312 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 460f. Nussbaum skriver detta i inledningen 
till den tredje delen av boken, där hon behandlar ”Ascents of Love” genom att 
undersöka hur över-skridandet av det sinnliga behandlas av Platon, Spinoza och 
Proust. Inledningsvis relaterar hon här till bokens första delar och hur hon skriver in 
sexualiteten som en förlängning av den tidiga barndomens grundläggande behov. 
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Den erotiska kärleken är ett återkommande problem för filosofin, 
framhåller Nussbaum.313 Svårigheten består i synnerhet av de etiska 
implikationer som följer av sexualiteten som ett möte mellan ett 
begärande och ett begärt subjekt. I en senare utläggning av Faidros, i 
”Eros and Ethical Norms: Philosophers Respond to a Cultural 
Dilemma”, skriver hon att Platons ändrade inställning till det 
sinnliga begäret inte alls bör förstås som att han ger efter för en 
hedonistisk livskonst. Här refererar hon till band två och tre av 
Foucaults Sexualitetens historia, som kontextualiserar sexualitetens 
roll i antikens Grekland och som betonar sexualiteten som ett viktigt 
värde jämställt med mat och dryck.314 Men att sexualitet var ett så 
öppet omdebatterat ämne innebär inte att det var okomplicerat, vilket 
Nussbaum menar att Platon visar. Nej, till skillnad från mat och 
dryck handlar diskussionerna om relationen mellan erastés (läraren) 
och erómenos (ynglingen) om ett etiskt förhållande som måste 
behandlas med försiktighet och tydliga normer, vilket Platons texter 
också betonar.315 

Det är en sällsynt kärlek Platon beskriver i Faidros, skriver 
Nussbaum. Som vi kommer ihåg tolkade hon Arisofanes tal i 
Gästabudet som Platons röst, och beskrivningen av kärleken som en 
längtan efter att återförenas med sin andra hälft återkommer här i 
Faidros. Den kärleksrelation som hon menar att Sokrates och 
Faidros ger en bild av fordrar ett långvarigt förhållande och 

                                                                                                                
[Citat: ”Erotic love involves an opening of the self towards an object, a conception 
of the self that pictures the self as incomplete and reaching out for something 
valued. The object is seen as valuable and radiant, the self as extending itself toward 
that radiance. But that type of opening up of the self to value is risky, and […] 
brings ethical problems with it.”] 
313 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 463. 
314 Nussbaum, ”Eros and Ethical Norms”, s. 57f. 
315 Nussbaum, ”Eros and Ethical Norms”, s. 57f. 
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förekommer kanske endast en gång i livet, och ”involverar en 
ordentlig kultivering av såväl aktivitet som passivitet”.316  

Platons omvärdering av den sinnliga, erotiska kärleken visar sig i 
att han beger sig ut på nya områden som erkänner den icke-
intellektuella sfär han tidigare varit så misstänksam mot. Ut-
märkande för Platons filosofi är hans rumsliga och tidsliga 
iscensättning i de olika dialogerna och här belyser Nussbaum hur 
Sokrates, den älskade och älskande filosofen, tillsammans med 
poeten Faidros, rör sig utanför offentligheten och stadsstatens murar. 
Den icke-älskande läraren Lysias är föredömlig i det att han har 
erbjudit Faidros ett kontrollerat vänskapsförhållande, skriver 
Nussbaum.317 Lysias trivs bäst innanför stadsmurarna och skulle 
aldrig vandra barfota med en lärljunge på de gröna slätterna utanför 
staden. Men hans torra vägledning kommer heller aldrig att kunna 
göra någon större skillnad för Faidros i hans kärlek till visdomen. 
Utifrån Nussbaums Platonläsning är det lika mycket en förhandling 
om filosofins olika roller mellan besinning [sophrosyné] och 
vansinne [mania], mellan instrumentell konst [techne] och skapande 
[poiesis] som står på spel.318 För den tillbakadragna hållning inför 

                                                      
316 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 231: ”involves the proper cultivation of 
both activity and passivity” Men på vilka sätt kan man kultivera passivitet? Vad 
innebär det för Nussbaum och för hennes Platon? Det är först i Faidros att Platon 
erkänner den sinnliga kärleken som värdefull för ett gott liv, skriver Nussbaum. Och 
denna insikt har kommit till Platon utifrån hans egen erfarenhet. 
317 Hade nutida feminister gett ett råd till Faidros så skulle det vara att följa Lysias, 
skriver Nussbaum i The Fragility of Goodness, s. 209. För, som Sokrates säger i sitt 
första tal så ”älskar vargar lamm”, vilket innebär att relationen mellan lärare och 
lärljunge är ett asymetriskt förhållande där den senare riskerar att skadas för livet. 
318 Alla översättningar till svenska av mig själv från Anthony Preus, Historical 
Dictionary of Ancient Greek Philosophy (Rowman and Littlefield, 2015). I sin 
undersökning av Platons erosfilosofi beskriver Mats Persson denna brytning mellan 
retorik och filosofi som en, i den grekiska kontexten vanligt förekommande, kamp 
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sinnlig njutning som Lysias representerar är också den hållning 
Sokrates visar tidigt i dialogen: ”landskapet och träden kan inte lära 
mig något, det kan människorna i staden”, säger han där.319 Med 
Sokrates avslöjade andra tal erkänner Platon att han, genom sin 
upptagenhet med att skapa oppositioner, har varit blind för något, 
skriver Nussbaum: 320 

Om vi svälter och undertrycker känslor och behov kan det bli till 
priset av att vi försvagar hela personligheten så att vi inte kan agera 
beslutsamt eller kanske inte agera alls. [---] Den svältfödde filosofen 
kan, i sin strävan efter att bli en ostörd intellektuell, blockera sitt 
eget sökande efter det goda.321 

Om vi tidigare har sett hur Platon beskriver människan som slav 
under sitt begär verkar han nu ställa upp en motsvarande risk med att 
bli slav under förnuftet till den grad att all rörelse upphör. I 
Nussbaums läsning av Gästabudet och Faidros träder den erotiska 
erfarenheten fram som en nyvunnen insikt hos Platon om den 

                                                                                                                
om olika skolbildningar. Mats Persson, ”Platonsk Kärlek II: Eros som tyrann och 
gud”, i Arche. Tidskrift För Psykoanalys, Humaniora och Arkitektur, 58-59, 2017. 
Se även Mats Persson, ”Nussbaum’s Platonic Mirror” i Anders Burman och Synne 
Myreböe (red.) Martha Nussbaum: Ancient Philosophy, Civic Education and 
Liberal Humanism (Huddinge: Södertörn högskola, kommande). 
319 Platon, Skrifter, bok 2, Faidros, [230d], s. 311. 
320 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 203. 
321 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 213f. [Citat: ”If we starve and supress 
emotions and appetites, it may be at the cost of so weakening the entire personality 
that it will be unable to act decisively, perhaps it will cease to act altogether. [---] 
The starved philosopher may, in his effort to become an undisturbed intellect, block 
his own search for the good. ”] 
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enskilda människans unika värde, där detta värde är avgörande för 
det goda livet.322  

Text som minne 
I traditionen efter Platon ser Nussbaum ”ett återkommande forsook 
att reformera eller utbilda den erotiska kärleken så att man kan 
behålla dess kreativa kraft samtidigt som man renar den från 
ambivalens och överdrifter”.323 Men vad denna senare tradition har 
gjort, och som förklarar den uppdelning mellan litteratur och filosofi 
som Nussbaum vänder sig mot, är också att göra sig av med de 
element av Platons tänkande som lyfter fram hans ambivalenta 
hållning till sinnen och känslor. 

I sin utläggning av Faidros betonar hon skriftens roll i den antika 
filosofin och i synnerhet hur Platon omförhandlade den politiska 
fostringskultur som företräddes av tragedierna. För att förstå Platons 
filosofi måste hans filosofiska stil beaktas, skriver Nussbaum, och 
liknar hans dialoger med en teater där man kan se hur olika tankar 
formas. Denna teater uppmanar oss som läsare eller betraktare att 
granska vår egen position, framhåller hon vidare. Som betraktare 
ställs vi inför de olika val som Platon visar att etiken och politiken 
måste ta ställning till. Men den anti-tragiska teater som Platon 
skriver fram genom den filosofiska dialogen är också vad Nussbaum 
betraktar som ett sätt att forma förståelsen av människans förnuft 
                                                      
322 I sin läsning av Joyce Ulysses i Upheavals of Thought visar Nussbaum på en 
horisontal kärleksstege där det sinnliga och det abstrakta befinner sig i ett ständigt 
flöde. Hon lyfter fram denna ömsesidighet som kontrast till Diotimas kärleksstege 
och Wittgensteins tankar om stegen som en byggnadsställning som kan rivas så 
snart högsta våningen är på plats. Men redan här i hennes läsning av Gästabudet och 
Faidros menar jag att hon upplöser föreställningen om en dualistisk idélära som 
Platons ihållande övertygelse. 
323 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 469. [Citat: ”a recurrent attempt to reform 
or educate erotic love so as to keep its creative force while purifying it of 
ambivalence and excess.”] 
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som ett beräknande sådant.324 Det Nussbaum finner problematiskt, 
kanske inte så mycket hos Platon som hos hans senare urtolkare, är 
hur dialogerna reglerar de perspektiv som läsaren tillåts tänka 
utifrån, vilket hon kallar ”en renad teater som, samtidigt som den 
bevarar tragediernas förmåga att aktivt engagera betraktaren som 
samtalspartner, endast riktar sitt anspråk mot intellektet.”325 I Platons 
”renade teater” är det endast intellektet som tilltalades, skriver 
Nussbaum.326 Men vad som också bör uppmärksammas är den 
minneskonst som uppspelas i Platons olika berättelser, en 
minneskonst som Nussbaum själv adresserar: ”Phaedrus påminner 
oss […] om att allt skrivande bara är en ’påminnelse’: Den verkliga 
undervisningen och lärandet är inte något som sker på ett papper, 
utan i människors själar.”327 

I lagren av minnesbilder kan kultiveringens politik urskiljas: 
Vilka erfarenheter är det som får träda fram på scenen, vilken publik 
är det som tilltalas och i vilket syfte får vissa röster stå tillbaka för 
andra? Vi har sett dessa frågor koncentreras i Nussbaums läsning av 
Gästabudet och Faidros, där hon visar hur Platon själv utforskar sina 
egna erfarenheter i dessa dialoger. Förutom Aristofanes företräder 
också Sokrates och Alkibiades Platon i Gästabudet, skriver 
Nussbaum, liksom att han också kan kännas igen i Faidros som både 
älskare och älskad, som yngling och som en äldre lärare. Ja, i själva 
verket ser Nussbaum hur dessa två dialoger utgör Platons berättelse 

                                                      
324 Nussbaum, Love´s Knowledge, s. 113.  
325 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 224. [Citat: ”a purified theatre which, 
while preserving tragedys ability to engage the spectator actively as an interlocutor, 
address it’s claim to the intellect alone.”] 
326 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 224. 
327 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 225. [Citat: ”The Phaedrus reminds us 
[…] that all writing is merely a ’reminder’: The real activity of teaching and 
learning goes on not on the page, but in the souls of people.”] 
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om sin egen kärlekslängtan som han brottades med och, utifrån olika 
perspektiv, försökte tänka vidare utifrån.328 

Genom att ignorera den roll filosofin hade som etisk vägvisare 
under antiken missar man också själva kärnan i Platons filosofi, 
skriver Nussbaum.329 Den läsart som hon menar att många av hennes 
samtida filosofer antar, läser antikens filosofi som om de vore 
handböcker, vilket är just vad Platon och Sokrates såg som det 
problematiska med det skrivna ordet:  

med Sokrates synsätt är böcker i filosofi för filosoferande som 
tennishandböcker är för tennis. […] Om man dock skulle betrakta 

                                                      
328 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 232. 
329 Nussbaums läsning av Gästabudet i The Fragility of Goodness är en omarbetad 
version av artikeln ”The Speech of Alcibiades: A Reading of Plato's Symposium” 
som publicerades redan 1979. I läsningen av Gästabudet bemöter hon den samtida 
kritiken som förs mot Platons avvisande av den individuella kärleken. En central 
kritik av Platons kärleksbegrepp inom den anglosaxiska filosofin är den samma som 
vi såg i Nussbaums kritik av Staten: Platons ovilja att erkänna människors 
partikulära värde och sårbarhet ses som individens subordination gentemot en 
totalitär politisk ordning. Av Popper och Vlastos har platonismens faderliga 
kärleksideal liknats med hygieniska åtgärder. Den rening av själen som Platon söker 
i Staten visar att hans syn på ”morality is nothing but political hygiene”, skriver 
Popper medan Vlastos förtydligar att ”politics is moral hygiene”. (Popper, Det 
öppna samhället, kap. 6 och Gregory Vlastos, ”The Individual as Object of Love in 
Plato's Dialogues” i Platonic Studies (Princeton: University Press, 1973), s. 14f.). 
Den erotiska kärlek som Platon beskriver kan endast förstås som ett medel i 
förhållande till ett utanförstående mål, menar Vlastos vilket innebär att Platons eros 
lika gärna kan riktas mot ett ting som mot en människa så länge det speglar skenet 
av det goda. Vad kritiker som Vlastos, Popper och Irwin tagit miste på genom att 
läsa Diotimas tal som representativt för Platons kärlekssyn, är att Platon för fram 
olika tankar om kärlek i dialogen, skriver Nussbaum. Det är denna utforskande 
metod som hon ser som signifikativa för Platon, men som förloras genom den 
konstgjorda uppdelningen mellan filosofi och litteratur. Se Martha Nussbaum, ”The 
Speech of Alcibiades: A Reading of Plato's Symposium”, Philosophy and 
Literature, vol 3, nr 2, 1979.  
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dem som den riktiga saken, förlita sig på dem istället för på sina 
egna förnimmelser och reaktioner – eller ännu värre att stoltsera med 
sin expertis bara för att man har studerat ett antal sådana böcker – 
skulle detta verkligen vara ett stort misstag.330  

I Nussbaums kritik av sina samtida tänkare, återspeglas Herakleitos 
kritik av den homeriska traditionens okritiska tradering av kunskap 
och Platons kritik av de som betraktar kunskapen som en vara. Vad 
Platons dialoger förmedlar är snarare en filosofisk praktik som 
uppmanar den enskilda människan att själv ta sig an olika perspektiv 
utifrån den tradition hon befinner sig i.331 

Kanske är de val som betraktaren av Platons teater ställs inför 
Platons svar på tragedierna. För vad han säger i Nussbaums läsning 
av hans politiska filosofi, är att vi måste välja mellan ett liv där vi är 
utelämnade åt tillfälligheternas lagar och ett liv som överger denna 
sårbarhet till fördel för ett känslodistanserat förnuft. I så fall är 
Platons filosofi en bekräftelse på det gamla grälet mellan poesi och 
filosofi, där han upprepar deras oförenlighet. Men i Nussbaums 
iscensättning av Platons filosofi framträder hans enhetssträvan också 
som en nödvändig myt i syfte att säkra politiken från den sårbarhet 
som följer av det brott med traditionen som Herakleitos hade öppnat 
upp för. Den politiska konst som Platons Sokrates presenterar som 
en fråga på liv och död bär också med sig risken att kasta ut det liv 
man försöker rädda.  

                                                      
330 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 125. [Citat: ”in Socrates’ view, 
philosophical books are to philosophizing as tennis manuals are to tennis. […] If, 
however, one were to take them for the real thing, to be reliant upon them, rather 
than upon one’s own perceptions and responses – or, worse still, to pride oneself on 
one´s expertise just because one had studied a number of such books – that would 
be a bad mistake indeed.”] 
331 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 125f. 
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Utifrån insikten om den erotiska erfarenheten som en omistlig 
nyckel till tänkandet har vi sett hur Nussbaums Platon ifrågasätter 
följderna av den politiska konst han har skrivit fram. Uppspelad på 
den scen Nussbaum beskriver som en intellektuell minnesteater, 
ställer Platon betraktaren inför två till synes oförenliga val. Den 
filosofiska receptionshistoria som skurit bort literära aspekter av 
Platons filosofi − och som Nussbaum ser det som nödvändigt att 
omförhandla − har valt den förment säkra vägen, vilket utgör en 
förståelsehorisont för den reduktionistiska epistemologi hon 
kritiserar. Den andra vägen består emellertid inte i att låta sig 
upplösas i eros vansinne. Snarare är det den dubbla möjlighet till 
tragedi och komedi som Sokrates själv begrundar när han i slutet av 
Gästabudet lämnar Agatons hus i gryningen.  

Sammanfattning 

Hur Nussbaum skriver fram Platons försök att säkerställa det osäkra 
som den politiska filosofihistoriens djupaste sår har varit temat för 
detta kapitels undersökning. I den demokratiska statsordningen ser 
Platon hur människors böjelser gör dem oförmögna att skapa en 
stabil styrform. Samtidigt riskerar kringresande lärare att slå omkull 
den aristokratiska kunskapsekonomi som Platons familj besitter. 
Nussbaum lyfter fram hur Platons politiska filosofi konstitueras 
utifrån en rädsla för förändring. Viljan att göra alla värden 
jämförbara, att genom skam och tystande låta känslor, sinnen och 
kroppens erfarandekunskap underställas ett förment förnuft, förstås 
här utifrån Platons konstruktion av en odödlig sanning. I ett försök 
att skapa en stabil politisk konst upprättar Platon en dualistisk 
kunskapssyn, vilket Nussbaum menar återspeglas i den anglosaxiska 
filosofins reduktionistiska reception av Platons filosofi. Denna bild 
av Platon undviker att befatta sig med de litterära aspekterna av hans 
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tänkande, vilket i sin tur medför en förvrängd syn på hans filosofi. 
För vad Nussbaum ser som insikt hos den sena Platon, är att sann 
kunskap endast kan uppnås genom att ge sig hän till filosofins 
vansinne. Utanför stadsmurarna möter Platons Sokrates kärlekens 
omvälvande och transformerande kraft så som den framträder i 
mötet med den älskade. Också i Gästabudet visar Platon på 
kärlekens visdom som förmedlat av en guddomlig kraft genom 
Diotima, en inresande prästinna vars språk Sokrates bedömer som 
sofistiskt. Vad som framträder i Nussbaums läsning av Platon är hur 
den politiska filosofin grundas genom etablerandet av ett inre och ett 
yttre som två sfärer som är varandras motsatser, men som också är 
beroende av varandra. I likhet med den massutbildning som 
Nussbaum kritiserar vid dagens högre utbildning är Atens murar en 
garant för att kunskapsproduktionen och kunskapsdistributionen 
håller sig innanför generellt satta ramar. Denna förutsatta kultivering 
skapar kanske människor som gör rätt, menar Nussbaum, men frågan 
är om det rätta bör vara ett ensidigt eftersträvansmål, och vad det i så 
fall gör med förståelsen av det gemensamma livet. 
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KAPITEL 4 
 
 

NUSSBAUM OCH ARISTOTELES 
 
 

 
 
Den tänkare som tvivelsutan haft störst inflytande på Nussbaums 
etiska och politiska tänkande är Aristoteles. I detta kapitel 
undersöker jag hur hon skriver fram Aristoteles kritik av Platon, men 
också hur hon omförhandlar receptionen av Aristoteles i sina texter 
om känslorna och sinnena som oskiljaktiga från den mänskliga 
erfarenheten och det politiska livets villkor. I likhet med föregående 
kapitel framträder Nussbaums aktualiserande läsart som en kritisk 
kommentar till delar av hennes samtida politiska teoribildningar. 
Som två tydliga mål i centrum för hennes samtidskritik står 
utilitarismen och den kantianska etiken. Det innebär inte att hon rakt 
av för fram dygdetiken som ett tredje alternativ inom en samtida 
etisk diskussion, vilket bland annat framkommer i att hon sällan talar 
om dygd eller duglighet, utan snarare om möjligheter och förmågor. 
Som hon själv skriver i ”Virtue Ethics: A Misleading Category?” 
finns det en tendens att söka enkla distinktioner mellan olika etiska 
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ingångar.332 På grund av okunskap om etikens idéhistoria presenteras 
ofta täta skott mellan den kantianska etikens universialistiska 
principer och ett förment dygdetiskt försvar för partikulära hänsyn. 
Denna uppdelning är direkt felaktig, skriver Nussbaum, för finns det 
ett begrepp som förenar såväl kantianska, utilitaristiska och 
aristoteliska ingångar till etiken så är det antikens idéer om dygd 
eller duglighet [arete]. Nej, en bättre benämning av hennes 
filosofiska arbete skulle i så fall vara nyaristotelism. Men vad detta 
innebär i just Nussbaums arbeten och hur detta ger sig till känna i 
hennes kultiveringstänkande bör ses som en fråga för detta kapitel 
snarare än en utgångspunkt. 
 Kärnan i Aristoteles kritik av Platon som Nussbaum tar fasta på 
gäller det politiska livets betydelse och förutsättningar. Utifrån 
tanken om att människor har en särskild potential som handlar om att 
vara verksamma i sociala och politiska sammanhang poängterar 
Aristoteles att materiella och emotionella villkor är avgörande för att 
förverkliga denna potential. Den politiska struktur Aristoteles ser 
framför sig bryter därför med den begärsregim som Platon lägger 
fram i Staten. För Aristoteles är det politiska per definition 
pluralistiskt, varför önskemålet om enhetlighet strider mot politiken 
som idé. I Politiken resonerar Aristoteles om olika styrelseskick, 
däribland Platons beskrivning i Staten om att det störst goda är ”det 
som knyter samman staten och gör den till en”.333Aristoteles skriver: 

Och ändå är det uppenbart, att en stat som har utvecklats och blir 
enhetlig [hen] över en viss gräns inte ens förblir en stat. Staten är till 
sin natur en mångfald [plétos], och om den utvecklas mot en större 
enhet [hen], övergår den från att vara en stat till ett hushåll och från 

                                                      
332 Nussbaum, ”Virtue Ethics: A Misleading Category?” i The Journal of Ehics 3 
1999. 
333 Platon, Staten, [462b], s. 220. 
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ett hushåll till en individ. Vi skulle nämligen vilja påstå att hushållet 
är en enhet i högre grad än vad staten är, och individen [hen] i högre 
grad än hushållet. Även om detta gick att genomföra, bör man därför 
ändå inte göra det, eftersom det skulle göra slut på staten.334  

Förståelsen av staten som en enhetlig vilja innebär för Aristoteles en 
ödeläggelse av det politiska, och blir därmed också ett hinder för 
människor att utveckla sin politiska potential. 

Ur Platons försök att handskas med den problematik som 
Herakleitos och Protagoras lyfte fram, urskiljer Nussbaum 
ytterligare ett problem som handlar om den dualism som konstrueras 
när Platon skiljer människors erfarenhet av världen från förnuftet. 
Det hon beskriver som sårbarhet framträder här som något som 
Platon försöker reglera, såväl som något som uppstår just genom den 
reglerande verksamhet som försöker skilja känsla från förnuft. För 
som hon har visat i sin läsning av Gästabudet och Faidros är begäret 
avgörande också för förmågan att handla. Och är det något som 
utmärker politiken så är det ett aktivt liv i handling – det Aristoteles 
benämner vita activa.  

Nussbaums läsning av Aristoteles sträcker sig från hennes 
avhandling Aristotle´s De Motu Animalium som kom ut som bok 
1978 och fram till idag.335 De Motu Animalium är, som Nussbaum 
skriver, så sammanbunden med Aristoteles övriga texter om etik, 
fysik och metafysik att viss kunskap om de senare är nödvändig för 
att förstå hans idéer om djurens rörelse.336 Fler av de teman som 
                                                      
334 Aristoteles, Politiken, översättning Karin Blomqvist (Partille: Åström, 1993), s. 
55 [1261a16-22], citerat i Nussbaum, ”Shame, Separatedness, and Political Unity”. 
335 Länge ifrågasattes det huruvida De Motu Animalium var Aristoteles text, men i 
nyutgåvan av avhandlingen skriver Nussbaum att man numera räknar det som 
bekräftat att det var Aristoteles själv som skrev texten. 
336 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 88. Avhandlingens första essä 
består till stor del av en fiktiv dialog mellan Aristoteles och Demokritos där den 
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Nussbaum diskuterar i avhandlingens essäer utvecklas och 
omförhandlas i hennes senare böcker, framförallt i Fragility of 
Goodness.337 Hennes avhandling kan således ses som ett uppslag till 
hennes vidare författarskap där samma tema diskuteras i förhållande 
till de olika samtidsfrågor hon befattar sig med. För även om 
Nussbaum menar att hon lämnade Aristoteles som politisk förebild 
till fördel för en politisk liberalism vid mitten av 1990-talet,338 har 
hennes tolkning av det aristoteliska arvet en genomgripande 
betydelse även för den känsloteori hon utformar och fördjupar under 
2000-talets första decennier. Snarare än att ge en historisk bild av 
hur Nussbaum utvecklar sin läsning av Aristoteles från avhandlingen 
fram till idag vill jag i detta kapitel undersöka hur hon aktualiserar 
hans tankar om sinnenas och känslornas betydelse i förhållande till 
det politiska livets villkor.339 Genom att lyfta fram Nussbaums 
läsning av Aristoteles urskiljer jag också hennes omförhandling av 

                                                                                                                
senare inte är den historiska Demokritos, utan en sammansmältning av Aristoteles 
kritiker. Dialogen, som kanske snarare bör ses som en rad monologer där 
Demokritos frågar och Aristoteles ger svar, är fri från historisk koherens, då 
Aristoteles till exempel distanserar sig från Humes kausala förklaringar till begär 
och handling. I likhet med hennes aktualisering av det förflutna i ett nutida samtal, 
använder Nussbaum sig här av en anakronistisk historieskrivning åt motsatt håll. 
337 Nussbaum refererar själv till denna utveckling, såväl i nyutgåvan av Aristotle’s 
De Motu Animalium som i The Fragility of Goodness. 
338 Nussbaum, ”Response to papers”, International Journal of Social Economics, 
vol. 40, 2013, s. 664. 
339 Att kunskapsteoretiska antaganden har såväl etiska, estetiska som politiska 
implikationer är något som framförallt diskuterats inom feministiska teoribildningar. 
I Nussbaums recension av Louise B. Antony och Charlotte Witt (red.), A Mind of 
One´s Own: Feminist Essays on Reason and Objectivity (New York: Routledge, 
2018) kritiserar hon några av sina samtida kollegors problematisering av en, enligt 
henne, patriarkal rationalitet. Recensionen finns med i Philosophical Interventions, 
kap. 12. Här finns också bifogat respons från Nancy Sherman och Vance Cope-
Kasten och svar från Nussbaum. 
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grundläggande etiska och epistemologiska strömningar i hennes 
samtida politiska diskussioner. 
 Utifrån sju trådar i Nussbaums läsning av Aristoteles filosofi, 
utforskar jag i föreliggande kapitel hur Nussbaum nyanserar och 
aktualiserar Aristoteles försök att skapa en grund för politiken. 
Inledningsvis undersöker jag hur hon skriver fram etiken som en 
ingång till politiken och hur hon formulerar ansvarsförhållandet 
mellan individ och samhälle. I fokus står hennes kritik av sin samtids 
kunskapsteoretiska reduktionism och omförhandlingen av det hon 
ser som Aristotelesreceptionens uppdelning mellan passivitet och 
aktivitet. Härifrån framträder en andra tråd, där Nussbaum i sitt 
försvar av en humanistisk vetenskapssyn ifrågasätter förhållandet 
mellan teori och praktik samt kropp och själ. En tredje tråd handlar 
om hur Nussbaum formulerar förhållandet mellan sinnen och 
tänkande och hur hennes försvar för en mänsklig essens är 
sammanbundet med hennes idé om en aristotelisk socialdemokrati. 
 När Aristoteles kunskapsformer kommer på tal så är det oftast 
utifrån bok sex i Nikomachiska etiken. Utifrån en fjärde tråd 
undersöker jag Nussbaums läsning av denna bok och hur hon skriver 
fram klokheten som ett övergripande mål för utbildningen. 
Klokheten kan, som Aristoteles påpekar, inte läras in utan kultiveras 
genom mötet med många olika erfarenheter. Den femte tråd jag 
lyfter fram i Nussbaums läsning av Aristoteles filosofi ger en 
fördjupad förståelse för hennes tankar om vikten av att kultivera en 
narrativ fantasiförmåga. Här undersöker jag hennes förståelse av 
relationen mellan fantasi, begär och handling och hur hon uppmanar 
till att kultivera en perspektivförmåga som kan sträva efter att förstå 
människors olika uppfattningar av sant och falskt. 
 En sjätte tråd, som jag kommer att utveckla vidare i kapitel sex, 
handlar om de politiska implikationer Nussbaum urskiljer i 
Aristoteles kärleksbegrepp. Den sista tråden väver samman de sex 
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förra. Den berör Nussbaums aktualisering av Aristoteles som en 
ingång till att formulera den etiska grund hon menar behövs för en 
liberal demokrati. 

Etiken som möjlighet 

I inledningen till Upheavals of Thought presenterar Nussbaum 
grundmotiven till sin känsloteori:  

En teoretisk redogörelse av känslornas betydelse [...] har stora 
konsekvenser för teorin om det praktiska förnuftet, för normativ etik 
och för förhållandet mellan det etiska och det estetiska. En sådan 
redogörelse har även konsekvenser för det politiska tänkandet 
eftersom förståelsen av förhållandet mellan känslor och olika 
tolkningar av det mänskliga goda kommer att vara ett stöd för det 
deliberativa samtalet när vi frågar oss hur politiken kan stärka 
mänsklig utveckling. Om vi tänker på känslorna som essentiella 
element i den mänskliga intelligensen, kommer vi få särskilt stärka 
grunder för att främja villkoren för känslomässigt välmående inom 
den politiska kulturen. Denna ståndpunkt innebär att utan 
känslomässig utveckling vill vår förnuftkapacitet som politiska 
varelser förringas.340 

                                                      
340 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 3: [Citat ”A theoretical account of emotions 
[…] has large consequences for the theory of practical reason, for normative ethics 
and for the relationship between ethics and aesthetics. Such an account has 
consequences for political thought as well: for understanding the relationship 
between emotions and various conceptions of the human good will inform our 
deliberations as we ask how politics might support human flourishing. If we think of 
emotions as essential elements of human intelligence, rather than just as supports or 
props for intelligence, this gives us especially strong reasons to promote the 
conditions of emotional well-being in a political culture: for this view entails that 
without emotional development, a part of our reasoning capacity as political 
creatures will be missing.”] 
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Det är med andra ord inte så att känslorna stödjer intellektet eller att 
teorin får stöd från praktiken. Nej, snarare förhåller det sig så att 
känslor och intellekt, praktik och teori, inte kan skiljas från varandra.  
Citatet ringar in de aspekter av Nussbaums filosofi och 
samtidskritiska ansatser som kommer att utforskas i det följande. 
Hennes syn på ”känslornas betydelse […] för det praktiska förnuftet, 
för normativ etik och för förhållandet mellan det etiska och det 
estetiska” belyses i förhållande till dess ”konsekvenser för det 
politiska tänkandet”, dock inte på det sätt Nussbaum själv gör genom 
att lyfta fram dess omedelbara tillämpning på praktisk-filosofiska 
problemställningar. Det jag är intresserad av här är hur hon skriver 
fram Aristoteles filosofi som ett svar på de problem som hon menar 
utgår från den platonska tanketraditionen.  
 Låt oss först klargöra Nussbaums ingång till problemet om hur 
man bör leva som en etisk fråga. Som ett alternativ till den kristna, 
kantianska och utilitaristiska etiken, som sätter ramarna för det 
aktiva livet genom moraliska principer, arbetar Nussbaum med vilka 
möjligheter som kan urskiljas i den antika etiken utifrån dess 
demokratiska organisering. Själv benämner hon sin känsloteori som 
eudaimonistisk.  
 Etymologiskt inrymmer eudaimonia det grekiska prefixet eu som 
betyder god/ välvillig och daimon, vilket betyder en gudomlig makt 
eller kraft. Nussbaum opponerar sig mot den engelska 
översättningen av eudaimonia till happiness, vilket hon menar för 
tanken till hedonismen och som är en av de komponenter hon vill ta 
avstånd från genom sin egen användning av begreppet. Istället visar 
hon hur Aristoteles framhåller att ett liv är lyckligt först när det levs i 
enlighet med kultiveringen av intellektuella och karaktärsgivande 
dygder [aretai], människans telos, det vill säga hennes ändamåls-
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enlighet.341 Att leva ett gott liv är således en given del av människans 
natur som innebär ”en disposition att handla i enlighet med en riktig 
tanke om vad som är gott och ont för människan.” 342 Eudaimonia är 
emellertid inget kontrollerbart i Aristoteles förståelse.343 En 
närståendes bortgång eller sjukdom påverkar livet och ens förmåga 
att vara eudaimon, menar han. Förutom kunskapandets kultiverande 
verkan ansåg Aristoteles, som många av sina samtida, därför turen 
som en väsentlig del av det goda livet. Häri räknade han kontextuella 
förutsättningar som vänner, familj, utseende och ekonomiska 
tillgångar, men för att vara eudaimon måste man också ha kultiverat 
såväl sina moraliska som intellektuella dugligheter. Själva denna 
kultiveringsprocess mot en andra natur [hexis] är för Aristoteles 
människans ändamål. Platons politiska idé kan förvisso upprätthålla 
en sorts ordning, men den tar inte till vara de möjligheter som finns 
vad gäller att utveckla människors politiska potential, menar 
Nussbaums Aristoteles. Nej, det bästa man kan hoppas på med 
Platons politik är att människor håller sig inom sina klasser i 
övertygelsen om att det är till deras eget bästa, skriver Nussbaum. 
Vill man ha en sann stabilitet bör man − vilket hon menar att 
Aristoteles insåg – framför allt arbeta för att få en psykologisk 
balans, jämte en intellektuell exellens genom att satsa på en 
grundläggande och bred utbildning, skriver Nussbaum.344 
                                                      
341 Nussbaum, ”The Dicernment of Perception: An Aristotelian Conception of 
Private and Public Rationality”, s. 148ff. 
342 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, s.164. 
343 Istället för den nobla lögn som Platon förde fram i Staten, framhåller Aristoteles 
att människors möjlighet att leva väl till stor del beror på yttre omständigheter som 
är utanför ens kontroll. Som Hannah Arendt har beskrivit i Människans villkor 
kunde bedömningen av huruvida ett livsöde varit eudaimon endast avgöras efter 
dess slut. Hannah Arendt, Människans villkor: Vita Activa, översättning, Joachim 
Retzlaff (Göteborg: Daidalos, 1998), s. 263. 
344 Nussbaum i Essays on Aristotle’s Rhetoric, s. 305. 
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 Genom att skriva fram Platons och Aristoteles olika 
förhållningssätt till känslornas roll i politiken argumenterar hon för 
att undersöka vilka förutsättningar som behövs för att möjliggöra för 
människor att göra fria val.345 Hennes resonemang handlar om att på 
samma sätt som att känslorna kan påverkas negativt utifrån 
kontextuella förhållanden, kan de också kultiveras i enlighet med 
liberala, demokratiska värden utan att inkräkta på den individuella 
friheten.346 Till skillnad från Platons trancendenta kärlek till 
visdomen lyfter Nussbaum fram den sinnliga kärleken och 
Aristoteles argument om utbildningens betydelse för människors 
vilja och strävan.347   

Istället för att förneka eller tämja känslorna i enlighet med 
Platons beskrivning av en blick som vänder sig bort från 
sinneserfarenheterna, framhåller Nussbaum ett aristoteliskt ideal om 
ett immanent överskridande, vad hon kallar transition. Genom att 
granska grunden för sina känslor kan man också lära sig att hantera 
dem, skriver hon. Kanske kommer man fram till att de känslor man 
har haft baserades på helt felaktiga fördomar, och genom att utsättas 
för kritisk granskning kan de helt upphöra eller radikalt förvandlas. I 

                                                      
345 Nussbaum, Plato’s Republic. 
346 Robert Fitterer, Love and Objectivity in Virtue Ethics: Aristotle, Lonergan, and 
Nussbaum on Emotions and Moral Insight (Toronto: University of Toronto Press, 
2008). Fitterer skriver: ”Clearly, if we can claim that there is a wrong way in which 
emotion affects judgement and perception, there must also be a right way.” För 
Nussbaums fördjupning av frågan om dygdernas objektivitet se Martha Nussbaum, 
”Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approach”, Wider workingpaper för World 
Institute for Development Economics Research of the United Nations University 
(Helsingfors 1987). 
347 I Love’s Knowledge beskriver Nussbaum människors tillhörighet i den sinnliga 
världen genom berättelsen om Odysseus avsked med Calypso. Ställd inför valet att 
leva med gudarna, odödlig, osårbar eller att återvända till Penelope med vissheten 
om att deras liv är ändliga och sårbara, väljer Odysseus det senare. 
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Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice (2016) 
hävdar hon till exempel att ilskan är en känsla som formats av 
kulturella och sociala mönster vilket innebär att den behöver 
bearbetas på både personliga och politiska plan.348 Mötet mellan det 
personliga och det offentliga som utmärker Nussbaums filosofi 
belyser hur utbildningen har genomgripande inverkan på människors 
motivation, begär och perception och därgenom deras syn på det 
gemensamma livet.  
 Ett av de största hot som Aristoteles såg i Atens demokrati var 
den hedonistiska njutningskultur som gjorde att människor försakade 
det gemensamma intresset till fördel för det egna. I beskrivningen av 
människors olika levnadssätt för han vidare Platons kritik av ”den 
stora massan” som verkar ”vara fullständigt trälaktig i det att den 
föredrar att leva som boskap.”349 Inte heller Aristoteles har några 
höga tankar om demokratin, men istället för att skriva fram en 
politisk konst som lyder under en överordnad lag utarbetar han en 
mångförgrenad vetenskap som är den första i sitt slag, och där 
politiken vecklas ut från hans teori om vilket liv som är bäst för just 
människor att leva. 

 Att den medborgliga bildningen hade en så framträdande roll i 
Aten kan ses utifrån att det etiska och det politiska var så 
sammanbundet – det gemensamt goda livet var beroende av 
medborgarnas omdöme.350 Vad Platon och Aristoteles på olika sätt 
och i olika grad gav uttryck för, var en skepsis mot sårbarheten i den 
demokratiska styrelseformen. Det är också mot denna bakgrund som 
Aristoteles betonade vikten av att forma goda vanor. Denna 
                                                      
348 Nussbaum, Anger and Forgiveness, s. 248. 
349 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, s. 25. 
350 Folket eller medborgarna omfattade långt från alla. Slavar, kvinnor och 
människor födda utanför Aten hade ingen röst i demokratin. Denna fördelning 
försvaras av Aristoteles, medan Platon öppnar upp för kvinnor i sin idealstat. 
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karaktärsbildning, som ser vanebildningen som en transformation av 
människans natur, kallas ethos och pekar mot den enskildas roll i 
gemenskapen.351  

Som Nussbaums tidigare student Nancy Sherman skriver i sin 
avhandling om Aristoteles karaktärsdygder kommer karaktären till 
uttryck ”i vad man ser lika mycket som vad man gör.”352 Seendet 
eller urskiljningsförmågan utgör vidare grunden för det som 
Aristoteles beskriver som ”förnuftiga val” [prohairesis] framhåller 
Sherman, och hävdar att karaktären väl så mycket bedöms utifrån 
förmågan till goda val, som utifrån en persons aktiva handling.353 Att 
Aristoteles lyfter fram den goda smaken som uttryck för en 
välutvecklad omdömesförmåga, visar på estetiska aspekter av hans 
tanke om kultiveringsprocessen. Utbildningen har här en viktig roll 
för att människor ska kunna ingjuta en vana som eftersträvar 
måttlighet och klokskap.354 Klokskapen är alltså avgörande för 
förmågan att välja det intermediära, den gyllene medelväg 
Aristoteles försvarar. Men Nussbaum talar mycket sällan om 
karaktär och vanebildning i sina tidigare texter. Snarare är hon 
intresserad av vilka möjligheter som bör finnas för att människor ska 
kunna forma goda vanor.  

                                                      
351 Aristoteles, Retoriken, översättning Johanna Akujärvi (Ödåkra: Retorikförlaget, 
2012). I Retoriken, Bok 2, kap. 12-17 diskuterar Aristoteles hur karaktären formas i 
förhållande till ens ålder, bakgrund och ekonomi.  
352Sherman, The Fabric of Character, s. 4. [Citat: ”in what one sees as much as 
what one does.”] 
353 Sherman, The Fabric of Character, s. 79. 
354 Aristoteles, Den nikomachiska etiken s. 58f.: ”Den moraliska förträffligheten har 
alltså att göra med känslor och handlingar, där överdriften och bristen innebär 
felgrepp, medan det intermediära beröms och leder till riktiga resultat, vilket ju är 
typiskt för dugligheten. [---] Förträffligheten är alltså en avsiktlig karaktärs-
inställning, som håller sig till en medelväg med hänsyn till oss själva, fixerad av en 
sådan tanke som en klok man skulle begagna för att bestämma medelvägen.”  
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Aristoteles aktualitet – 

Återupprättelsen av en humanistisk vetenskap 

En fråga Nussbaum ofta återkommer till är hur Aristoteles kritik av 
Platon kan vara vägledande i förståelsen av filosofin som kunskap 
om kunskapen själv.355 Strävan efter det goda livet bör inte söka sig 
till utomvärldsliga idéer eller till kategoriska imperativ i en 
dualistisk förståelseram, hävdar hon. Istället måste man söka en 
”filosofi som är dödlig och tänker dödliga tankar”.356 Den filosofi 
hon försvarar berättigas just genom dess relevans för människors 
existentiella och etisk-politiska frågor. I förlängningen av 
Herakleitos filosofi hittar Nussbaum en sådan immanent filosofi 
hos Aristoteles, där människans position och särart urskiljs i 
gränslandet mellan djur och gudar. Mot Platons förståelse av en 
kärlek till visdomen som världsfrånvänd kontemplation lägger hon 
fram filosofin som en aktivitet som griper in i människors förståelse 
av sig själva och sin omvärld. ”Filosofi är den kritiska reflektionen 

                                                      
355 Nussbaum återkommer till denna fråga i Aristotle’s De Motu Animalium; The 
Fragility of Goodness; ”The Discernment of Perception” i Love’s Knowledge (1990) 
och Essays on Aristotle’s Ethics (1999), s. 54. Det var den filosofiska frågan om hur 
man på bästa sätt kan leva sitt liv i enlighet med det goda som enligt Nussbaum 
utgjorde grunden för dispyten mellan Platon, Aristoteles och deras efterföljare. En 
kärnfråga i denna dispyt är enligt Nussbaum huruvida dygden är tillräcklig för 
eudaimonia, eller om människors levande också är sårbart inför tuché, livets 
oberäkneliga sårbarhet. Nussbaum, Love’s Knowledge, s. 10ff. och s. 15. 
356 Nussbaum, Love’s Knowledge, s. 388. Distinktionen mellan den platonska och 
den aristoteliska traditionen beskrivs av Nussbaum i termer av en metafysisk 
längtan jämfört med en erotisk längtan, gudalik jämfört med mänsklig och som här, 
utomvärdslig jämfört med dödlig.  
”Angelic thought was beautiful enough, but quite useless and inappropriate where 
ethical and political deliberation for this world was in question” (Loves Knowledge, 
s. 385) 
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om mänskligt liv, och denna reflektion är nödvändig för att alla 
människor och samhället i stort ska kunna uppnå sin fulla hälsa”, 
skriver hon.357 I Fragility of Goodness framhåller hon att frågan om 
det goda livet måste handla om vilket liv som är det bästa för just 
människor att leva, men att detta liv inte är harmoniskt utan ”som 
bäst ett spänt fokus, en herakleitisk ’harmoni som sträcker sig bakåt 
som en båge eller lyra’” vilket inbegriper flera kompromisser som 
ständigt måste ifrågasättas.358  

Till skillnad från Platons tillvägagångssätt presenterar Aristoteles 
en dialektik som utgår från den sinnliga världen, där han i samtal 
med det förflutna söker en förståelse och ”en tolkning som både 
’räddar’ ’framträdandena’ och belyser dem”.359 Det sista citatet 
kommer från Nussbaum och beskriver hennes eget metodologiska 
tillvägagångssätt i avhandlingen.360 Istället för den, enligt Nuss-
baum, kontextlösa rationalitet som utmärker Platons kritiska 
tänkande innebär det kritiska i Aristoteles dialektik en ontologisk 
                                                      
357 Nussbaum, ”Undemocratic Vistas”, s. 37. [Citat:”Philosophy is the critical 
reflection about human life; and this reflection is essential to the full health of all 
human beings and of society in general.”] 
358 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 376 och s. 372. [Citat: ”at best, a 
tension-laden holding-in-focus, a Heraclitean ’backward-stretching harmony, as of a 
bow or a lyre’”]. 
359 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s.xvi. I The Fragility of Goodness, s. 
240f. lyfter Nussbaum fram de olika och i hennes mening otillräckliga 
översättningarna av Aristoteles phainomena som ”observed facts”, ”data of 
perception”, ”admitted facts”, ”facts”, och ”observations”. För en adekvat förståelse 
av Aristoteles framhåller hon att tolkningen bör vara ”’apperances’ or the frequently 
interchangeable ’what we believe’, or ’what we say’.” [Citat: ”an interpretation that 
both ’saves’ the ’appearances’ and illuminates them.”] 
360 Nussbaums avhandling Aristotle’s De Motu Animalium ingår i en klassisk 
tolkningstradition med översättning och kommentarer. Nussbaum har emellertid allt 
mer kommit att frigöra sig från sina intellektuella föregrundsfigurer så att dessa 
efterhand istället framträder i syfte att belysa egna filosofiska position. 
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position som är inbäddad i en historisk kontext.361 Dialektikens 
analytiska tillvägagångssätt sammanförs hos Aristoteles med 
retorikens konst. Där den förra diskuterar övergripande frågor, har 
retoriken de partikulära enskildheterna i fokus.362 Som Aristoteles 
framhåller består retoriken ”av den analytiska och den etiska 
vetenskapen […] den liknar dels dialektiken, dels de sofiska 
argumenten.”363 Aristoteles undersökningar av förhållandet mellan 
dialektik och retorik är ett exempel på hur han gör distinktioner 
mellan olika vetenskaper.  

När Aristoteles i De Caelo beskriver universum som en hierarki 
med den orörliga röraren på toppen, innebär detta inte att samma 
hierarki återspeglas i hans etik, menar Nussbaum.364 Att många 
förväxlar Aristoteles tankar om himlakropparnas eviga rörelser med 
det levande livets mål, bygger på ett missförstånd och en slarvig 

                                                      
361 Nussbaum har ändrat sin syn på den historiska kontextens roll i Platons filosofi. 
Hon skriver om detta i inledningen till nyutgåvan av The Fragility of Goodness.  
362 Janne Lindqvist Grinde, ”Introduktion till Aristoteles”, Retoriken, översättning 
Johanna Akujärvi (Ödåkra: Retorikförlaget, 2012), s. 35. 
363 Aristoteles, Retoriken, 1359b, s. 77f. 
364 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 373. I Aristoteles kosmologiska skrifter 
framställs planeterna som fasta och oföränderliga. Ofta liknas hans teleologi med att 
ekollonets telos är att bli en ek eller att knivens syfte är att vara skarp. Men att likna 
människor med ting är inte alls i enlighet med Aristoteles egna resultat, skriver 
Nussbaum. Hon ser en utveckling i Aristoteles författarskap där han har går från att 
betrakta varje kunskapsområde som avgränsat till att se vissa möjligheter till 
generella likheter mellan vissa kunskapsområden. Här har till exempel människor 
vissa likheter med trädet genom sin växtlighet, men till skillnad från trädets 
generella egenskap som träd har människor en politisk möjlighet som i Nussbaums 
läsning är individuell och partikulär. Utifrån detta antagande blir det väsentligt inom 
humanvetenskaperna att låta det partikulära få företräda framför det generella.  



204 
 

läsning av Aristoteles, skriver hon.365 I själva verket beror denna 
feltolkning på att man läser Aristoteles genom Platon. Denna 
vrångföreställning är grundad på vad hon ser som en dålig 
kännedom om Aristoteles breda författarskap och ett ensidigt fokus 
på etiken. Nussbaum menar att missförstånd om Aristoteles 
vetenskaplighet till stor del beror på tidigare översättningar som 
tolkar Aristoteles biologiska arbeten genom en ”Baconiansk 
empirism.”366 Den tidiggrekiska vetenskapen skiljer inte mellan 
olika sorters framträdelsesformer där några klassificeras som 
teorilösa ”hard data”, menar hon. Snarare är dessa tänkare 
intresserade av världen så som den framträder genom olika 
erfarenheter. Aristoteles beskriver denna erfarenhetsform som 
kritika, vilket kan översättas till utskiljningsförmåga. Det är inget 
ändamål i sig att hitta regler för alla saker, skriver Nussbaum:  

Det är inte bara för att vi inte ännu lyckats ge etik samma precision 
som naturvetenskaperna: vi får inte förvänta oss, eller ens försöka 
förvänta oss, att göra det. Annars riskerar vi att förvränga naturen 
hos det vi studerar.367 

Även i diskussionen om vilket liv som är det bästa har Platon och 
Aristoteles delvis olika fokus. Medan Platon intresserar sig för vad 
som i teorin är det sant bästa (vilket vi såg i hans anti-tragiska 
teater), utgår Aristoteles från den allmänna meningen (doxa) och 
från utgångspunkten att all kunskap om det goda livet som 
                                                      
365 Kritiken känner vi igen från Nussbaums läsning av Herakleitos där hon placerar 
hans filosofi bortom den kristna tolkningsram som söker en föreställning om evigt 
liv. 
366 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 243f. [Citat: ”’Baconian’ empiricism”.] 
367 Nussbaum, Aristotle De Motu, s. 214. [Citat: ”It is not only that we have not yet 
attained in ethics the precision of the natural scienses; we must not expect, or even 
attempt, to do so, or we risk distorting the nature of what we study.”] 
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människor kan uppnå med nödvändighet är antropocentrisk, det vill 
säga att kunskapen inte kan utgå från någon annan än människan 
själv. I förståelsen av Nussbaums filosofi är dessa skillnader viktiga, 
i synnerhet eftersom hon vänder sig mot den tolkning av Aristoteles 
som ser hans teleologi som en ändamålsenlighet som likställer 
kosmologin med etiken. Men uppdelningen mellan en teoretisk och 
en praktisk filosofi är också föremål för hennes kritik. Likaväl som 
att det rena intellektuella betraktandet har praktiska konsekvenser, 
leds den insiktsfulla praktiken av den sensitiva förmåga som 
Nussbaum liknar vid den herakleitiska spindeln.  

Fenomenens sanning 

Att Aristoteles inte antar ett scientistiskt, i betydelsen strängt 
naturvetenskapligt, förhållningssätt är ett av Nussbaums 
huvudargument i läsningen av hans filosofi. I ”Saving Aristotles 
Appearances” i Fragility of Goodness framhåller hon att vad 
Aristoteles menar med det som framträder (the appearances) är ”vad 
vi säger”.368 Som David W. Hamlyn bemärker i ”Aristotle on 
Dialectic” är det oklart hur Nussb aum menar sig besvara proble-
matiken mellan endoxa och sanning; det vill säga ”Hur ska 
dialektiken gå fram om den startar från endoxa men ska resultera i 
en intuition av sanning?” frågar han.369 Vad som förefaller vara 
svaret på denna problematik är att Nussbaum inte skiljer mellan den 
allmänna åsikten och sanningen; eller snarare att sanningen inte bör 
ses skild från den allmänna åsikten, vilket vi tidigare (i samband 
med hennes läsning av Protagoras och Herakleitos) såg att hon 
beskrev som det etiska livets ontologiska och epistemologiska 
villkor.  
                                                      
368 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 241. [Citat: “What we say”.] 
369 D.W. Hamlyn, ”Aristotle on Dialectic”, Philosophy, vol. 65, nr 254 1990, s.472. 
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Till skillnad från Platons tankar om att människans mål består i 
att förenas med en apriorisk idé hävdar Aristoteles att människor 
utvecklas utifrån den särskilda potential som utmärker den 
individuella, mänskliga naturen.370 När Aristoteles inleder Den 
nikomachiska etiken med en beskrivning av människan som politisk 
är detta utgångspunkten för en dialektisk förståelse av vad 
människan är, menar Nussbaum. Hon vänder sig därmed mot de som 
tolkar Aristoteles metod som en genomgående deduktiv rationalism 
och föreställningar om att han söker fastslå sanningen om 
föreliggande framträdelsesformer. Framträdanden, det aristoteliska 
begreppet phainomena, ska inte förstås som observerade fakta, 
hävdar Nussbaum. Hon framhåller att denna tolkning som 
förekommer hos Aristoteles-tolkare som W.D. Ross och G.E.L. 
Owen är direkt felaktig.371 Framträdelsesformerna betyder ”vad vi 
håller för sant”, och kan ofta, särskilt i samband med etiken, ersätta 
ordet ”endoxa”, skriver hon vidare. Aristoteles intresse består i att 
frilägga dessa former som en grund för att kunna undersöka och 
diskutera gemensamma åsikter och på vilka sätt dessa former skiljer 
sig åt. Nussbaum menar med andra ord att Aristoteles biologiska 
arbete om djurens rörelse i De Motu Animalium inte är vetenskapliga 
i den betydelsen att han antar en deduktiv metod. Även detta är del 
av Aristoteles genomgående ”praktiska resonerande”, hävdar hon.372 
Genom att lyfta fram Nussbaums tolkning av Aristoteles genom 
Herakleitos framträder det jag ser som hennes mångsidiga argument 
för att den enda sanning människan kan uppnå befinner sig i ständigt 
                                                      
370 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s.104. 
371 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 243f. Nussbaum lyfter fram Owens 
kritik av den baconianska tolkningen av Aristoteles som föredömlig, men menar att 
han kom till korta eftersom han valde att särskilja några av Aristoteles arbeten som 
scientistiska. 
372 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s.175. [Citat: ”practical reasoning”.] 
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blivande utifrån gemensamma diskussioner och praktiska över-
väganden där den herakleitiska floden alltid och på samma gång är 
lik och olik. Detta filosofiska arbete skiljer sig, betonar hon, från 
Platons och Sokrates vilja att säkerställa världen. 

Som Nussbaum framhåller i sin läsning av Aristoteles studier av 
själen (De Anima) syftade han inte på en metafysisk teori likt Platons 
(eller den kristna lärans) idé om en odödlig själ. Aristoteles skiljer 
inte på kropp och själ: ”Själen är inte ett ’det’ som ryms i kroppen, 
utan en funktionell konstruktion i och av materia. Materia är, i sitt 
innersta väsen, just den sak som bildar livets funktioner.”373 Det 
ontologiska argument som Nussbaum återkommer till är att vi inte 
kan särskilja fenomenen från kunskapen om desamma. Varje början 
är med nödvändighet en del av det som undersöks: ”vi är [redan] i 
framträdanden [där] dualisternas frågor inte ens börjar.”374  

I recensionerna av Fragility of Goodness är det emellertid flera 
som hävdar att Nussbaums översättningar är direkt felaktiga, och i 
synnerhet gäller detta hennes argument om att känslorna har en 
framträdande roll i Platons och Aristoteles tänkande. John Cooper 
skriver att såväl Platon som Aristoteles:  

trodde på att filosofin, som är reflekterande, måste vara tydligt 
separerad från emotionella lockelser [---]. Emotionella lockelser 
ingick aldrig i filosofiska argument, oavsett hur nödvändiga och 

                                                      
373 Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind” i Essays on Aristotle’s De 
Anima, s. 56. [Citat: ”The soul is not an ’it’ housed in the body, but a functional 
structure in and of matter. Matter is, in its very nature, just the thing to constitute the 
functions of life.”] 
374 Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind”, s. 56. [Citat: ”we are in 
the appearances [where] the dualist’s questions never even get going.”] 
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värdefulla de än må vara vid moralisk bildning (en helt annan 
sak).375 

En liknande kritik framförs av Terence Irwin som ger exempel på 
hur hon i ”Saving Aristotle´s Appearances” misstolkar Aristoteles i 
Nikomachiska etiken.376 Den för Nussbaums tänkande så viktiga 
tolkningen av fenomenen [phainomena] som ”what we say” 
stämmer inte säger Cooper, utan det är ”vad som sägs” som 
Aristoteles diskuterar.377 Genom det tillagda vi framställer Nuss-
baum Aristoteles som förespråkare av en subjektivistisk position 
istället för det perspektiv som Cooper menar att både Platon och 
Aristoteles skrev utifrån. Vidare hävdar Cooper att Nussbaum läser 
in Platon och Aristoteles i en nutida filosofisk kontext, vilket han 
menar blir problematiskt i relation till antikens filosofiska diskurs. 
Genom att skriva fram distinkta skillnader mellan Platon och 
Aristoteles där den senare får representera en ”sensibel internal 
realism”, gör hon våld på såväl filosofin som filosofihistorien: 
”Hennes översättning får Aristoteles att explicit anta just denna 
attityd av beroende och solidaritet, medan grekerna markerar honom 
som oberoende och neutral.”378 Likaså kritiserar han att Nussbaum 
drar med sig Kant in i diskussionen om ”moralisk tur”, som jag har 

                                                      
375 Cooper, ”Review”. [Citat: ”believed that the work of philosophy, being 
reflective, must be clearly separated from emotional appeals [---]. Emotional 
appeals are never part of philosophical argument, however necessary and valuable 
they may be in moral training (a very different thing).”] 
376 Irwin, ”Reviewed Work”. 
377 Cooper, ”Review”, s. 549f. Se också Coopers utveckling av recensionen i 
Reason and Emotion, kap.12. 
378 Cooper, ”Review”, s. 547f. [Citat: “Her translation makes Aristotle quite explicit 
in adopting just this attitude of attatchment and solidarity, where the Greek in fact 
marks him as detatched and neutral.”] 
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diskuterat som tuché.379 Inte bara är hennes tolkning av Kant 
tvivelaktig, menar han, utan hon borde helt utelämna Kant från en 
undersökning som handlar om antikens filosofi. Irwin och Coopers 
kritik representerar väl de invändningar som riktats mot Nussbaum 
genom hela hennes författarskap och som handlar om hennes 
tolkning av filosofihistoriens mest omskrivna tänkare. Samtidigt 
visar invändningarna på hur läsningen av den antika filosofin utgör 
en arena för oenigheter och akademisk positionering i grund-
läggande etisk-politiska frågor.  

De ontologiska och epistemologiska utgångspunkter som 
Nussbaums skriver fram som ingångar till en antropocentrisk 
praktisk filosofi utgör enligt henne på samma gång början och mål 
för människors förståelse av sin egen tillvaro. Likt logos som hon 
beskriver i Herakleitos filosofi är det granskade livet alltid inbäddat i 
det förflutna, samtidigt som det förändras genom nya generationers 
tolkning av det som har varit. I förståelsen av det goda livet påtalar 
Nussbaum nödvändigheten av att skapa kontextuella förutsättningar 
för att människor ska kunna utveckla sin kritiska förmåga. Den 
aristoteliska förståelsen av kritik är emellertid inte förenlig med de 
normer som ges av naturvetenskapernas föreställningar om ”ren 
vetenskap”. Snarare handlar det om en förmåga att urskilja de 
fördomar som ligger till grund för den egna förförståelsen av det vi 
säger och det vi tar för givet. En etik som är situationsbestämd måste 
alltid skapas på nytt, vilket innebär att etiken framförallt bör förstås 
som möjlighet. 

Vad Aristoteles återkommer till är att etiken alltid är 
situationsbestämd och förbunden med en särskild plats (topos). 
Genom att hänvisa till hur det praktiska förnuftet och känslornas 
moraliska intelligenser var kännetecknande för Aristoteles 

                                                      
379 Cooper, ”Review”, fn.4, s. 545. 
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vetenskapssyn framhåller Nussbaum att han avsade sig sympatier 
med en metafysisk idealvärld.380 Snarare än det platonska sökandet 
efter generella principer där alla saker är jämförbara och ”framträder 
till att forma del av samma yta” utan att ”urskilja skillnader i djup 
och avstånd”, söker den aristoteliska etiken en praktisk kunskap som 
inte är given på förhand och som inte heller får allmängiltiga svar, 
utan som ”ständigt utvecklar rationella enigheter mellan kompetenta 
och seriösa människor.”381 De rationella enigheter Nussbaum 
hänvisar till utgår inte från det sokratiska tänkandet som hon liknar 
vid Nietzsches beskrivning av ”ett stort cyklopöga”, som tolkar 
rationalitet i enlighet med ett epistemiskt förnuft.382 Istället utgörs 
rationaliteten av det Aristoteles framhåller som ett praktiskt förnuft 
där känslornas kognitiva roll odlar ett sensitivt tänkande som 
urskiljer världen utifrån dess partikulariteter och skiftande 
dimensioner.  

Tänkandets sensibilitet 

– om vikten av att kultivera sina sinnen 

Vi har fått en inblick i den kritik som Nussbaum riktar mot en 
scientistisk vetenskapsmodell och hennes försvar för en 
fenomenologisk ingång till humanvetenskaperna. Men vad innebär 
denna, av Herakleitos och Aristoteles inspirerade, fenomenologiska 
                                                      
380 I World, Mind, Ethics, s. 102 skriver Nussbaum att ”Aristotle’s metaphysics of 
nature, and his biology, are neither value-free or external” och att han antar samma 
metod i etiken som i de epistemiska vetenskaperna. 
381 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 220.  
382 Nussbaum, Aristotle De Motu Animalium, s. 220. [Citat: ”one great Cyklops 
eye.”] Nussbaum betonar att Nietzsche visade på tydliga samband mellan det 
sokratiska tänkandets strävande efter en etisk vetenskap och en utilitaristisk 
moralsyn i Aristotle De Motu Animalium, s. 171 och s. 201.  
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ansats? Hur kan vi förstå det förhållande mellan sinnen, känslor och 
förnuft som framträder i Nussbaums antikläsningar? I det följande 
ska vi fördjupa förståelsen av Nussbaums läsning av Aristoteles 
genom att undersöka hur hon skriver fram en kultivering av sinnen 
som ett alternativ till en ekonomisk målrationalitet. 
 Istället för att, som Platon, se idéernas beständighet som 
särskilda från sinnesvärldens flyktighet framhåller Aristoteles den 
eviga rörelsen som utmärkande för det dödliga livet. Hans tankar 
om form och innehåll som varandras förutsättning kallas 
hylomorfism från grekiskans hulé (materialitet) och morphé (form). 
I läsningen av Aristoteles Om själen beskriver Nussbaum 
hylomorfismen som ”levande sakers natur – att vara former 
förkroppsligade i ständigt föränderlig materia”.383 Vad som utgör en 
levande varelses natur är dess organisation, skriver hon vidare: 
”essensen av ett ting, eftersom det är det som måste vara oförändrat 
så länge tinget existerar. Om det inte finns längre där, är tingets 
identitet förlorad och tinget finns inte längre.” 384 

Eftersom den levande organismens materialitet är i ständig 
förändring kan materialiteten inte utgöra en varelses natur, hävdar 
Nussbaums Aristoteles.385 Den aktivitet som hon här beskriver som 
natur är intill förväxling lik hennes beskrivning av psyche hos 
Herakleitos.386  
                                                      
383 Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind”, s. 29. [Citat: ”the nature of 
living things – to be forms embodied in ever-changing matter.”] 
384Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind”, s. 29, [Citat: ”the what-is-
it, of the thing, since it is what must remain the same so long as that thing remains 
in existence. If it is no longer there, the identity of the thing is lost, and the thing is 
no more.”] 
385 Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind”, s. 33. 
386 I Tre böcker om själen, översättning Kimmo Järvinen (Göteborg: Daidalos, 
1999), s. 24ff. diskuterar Aristoteles olika tänkares idéer om själen där han själv 
skriver att ”det förekommer dock som om varje själ hade sin form och gestalt”, (s. 
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 Nussbaum framhåller vidare att sinnesorganen för Aristoteles 
karakteriserades utifrån deras funktion. Förutom den livskraft eller 
eld som hos Herakleitos kallas psyche eller själ, är ögon, öron 
etcetera, endast tomma begrepp.387 Ett öga som inte kan se anses 
således inte vara ett öga, det döva örat inget öra, och så vidare. I sin 
vidare undersökning av hur man kan bestämma vad själen är skriver 
Aristoteles:  

Materian är möjlighet, formen aktualitet. [---] ty kroppen är inte ett 
attribut hos ett subjekt, utan den är snarare själv subjekt och materia. 
Det är således nödvändigt att själen är en substans såsom en naturlig, 
till möjligheten levande kropps form – denna substans är aktualitet. 
Själen är alltså en sådan kropps aktualitet.388 

Aristoteles förståelse av själen ryms här inom en immanent ontologi. 
Nussbaum förstår detta som att ”[p]erceptionen är […] 
aktualiseringen av en potential”, vilket innebär ”en övergång 
realiserat i materien. Själen gör inget själv; dess görande är den 

                                                                                                                
29). Till skillnad från den platonska tanketraditionens avståndstagande från 
känslornas kognitiva roll lyfter Nussbaum fram Aristoteles syn på rörelsen som ett 
ontologiskt tillstånd och människans sårbarhet i att vara i ett ständigt 
beroendeförhållande till sin omvärld. Hos Nussbaum tas denna fråga upp i 
diskussionen om Aristoteles Om själen, där han i tredje bok behandlar Herakleitos 
tankar om själens dödlighet. Aristoteles följer här Herakleitos resonemang och 
skriver att själen har egenskapen att sätta sig själv i rörelse. Därmed står själen inte i 
ett beroendeförhållande till en ”evig livsprincip”, och det är också utifrån detta som 
Nussbaum lyfter fram Herakleitos som ursprunget till filosofin som 
humanvetenskap. Se även Hans Ruins kommentar till fragment 36 i Herakleitos 
fragment, s. 86.  
387 Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind” s. 35, fn. 17. Se även 
Nussbaum, ”Nature, Function, and Capability: Aristotle on Political Distribution” 
1987. 
388 Aristoteles, Tre böcker om själen, s. 45. 
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organiska kroppens göranden. Perception är en aktivitet i 
materien”389 Själva perceptionen är med andra ord en aktiv rörelse 
som förbinder kroppar med varandra, långt från den passivitet som 
ofta sätts upp som aktivitetens motsats.390 
 Aristoteles ifrågasätter Platons tredelade själ och uppdelning 
mellan det intelligibla och sensibla. Tillsammans med Hilary Putnam 
skriver Nussbaum artikeln ”Changing Aristotle’s Mind” där de visar 
hur Aristoteles, genom att återanknyta till Herakleitos, betonar att 
känslor och kognition inte kan skiljas från varandra utan att de utgör 
”former av kognitiv medvetenhet”.391 I analogi med Herakleitos 
tankar om relationen mellan enheten och delarna skriver Aristoteles 
fram själen som den enskilda individens aktualitet, menar Nussbaum 
och Putnam, och citerar Aristoteles: 

Man talar visserligen om enhet och om varandet i många olika 
bemärkelser, men det är aktualiteten som är dessa saker i full och 
egentlig mening. Nu har vi i största allmänhet angivit vad själen är, 
nämligen substans som begrepp. Därmed menas den så och så 

                                                      
389 Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind” s. 36f. [Citat: ”[p]erception 
is […] the actualization of a potential”,”a transition realized in matter. The psuché 
does nothing alone; its doings are the doings of the organic body. Perceiving is an 
activity in matter.”] 
390 Förstådd som en pedagogisk och politisk handling närmar sig Nussbaums tankar 
om perceptionens aktualiserande dimensioner den expressivistiska tanketradition 
som i kritiken av upplysningstänkandets autonomiideal framhåller subjektblivandet 
som en relationell verksamhet. Till skillnad från till exempel Charles Taylor som ser 
språket som individens uttryck, kan perceptionen så som den förmedlas hos 
Nussbaum förstås som en expressiv tillika erkännande verksamhet. För en studie av 
expressivismen hos Charles Taylor, se Fareld, Att vara utom sig inom sig.  
391 Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind” i Essays on Aristotle’s De 
Anima, s. 44. Sidan innan skriver de att känslorna utgör ”selective intentional 
awareness”. [Citat: ”forms of cognitive awareness”.] 
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beskaffade kroppens egentliga väsen ([…] det vill säga vad det var 
att vara.)392 

Men, skriver Aristoteles vidare: ”Själen är ju inte en sådan kropps 
egentliga väsen, det vill säga begrepp eller form, utan den är det 
egentliga väsendet hos en så och så beskaffad naturlig kropp som i 
sig själv har ursprunget till rörelse och stillastående.”393 Nussbaums 
och Putnams läsning av Aristoteles tar därmed fasta på dennes kritik 
av Platons idé om kroppen som själens hölje.  
 I antologin Essays on Aristotle’s De Anima kritiserar Myles 
Burnyeat Nussbaums och Putnams tolkning av Aristoteles 
perceptionspsykologi. Det enda man kan göra med deras försök att 
försvara Aristoteles inom en nutida funktionalistisk tolkning är vad 
1600-talet gjorde, skriver Burnyeat: ”släng det”!394 I polemik mot 
Burnyeat lyfter Nussbaum fram hur han inte lyckas tänka utanför en 
reducerande vetenskapsnorm.395 Tillsammans med Putnam försvarar 
hon sitt intresse av att tolka Aristoteles utöver de gränser som satts 
inom den kristna och carteanska tolkningsram som Burnyeat 
företräder. Inom en sådan tolkningstradition har Aristoteles tänkande 
forcerats in i en dualistisk förståelse som låter Aristoteles försvara en 
tudelning mellan form och innehåll, hävdar de. Nussbaum ser 
Burnyeats kritik och hans insisterande på ”the mind-body problem as 
we face it today” som ett nutida feltänkande, vilket hon härleder till 
den enhetsideologi som utvecklats från Platon, genom kristendomen 

                                                      
392 Aristoteles, Tre böcker om själen, s. 46, (fotnot infogad i parantes), citerad i 
Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind”, s. 45 
393 Aristoteles, Tre böcker om själen, s. 46. 
394 M.F. Burnyeat, ”Is an Aristotelian Philosophy of Mind Still Credible? (A 
Draft)”, i Essays on Aristotle's De Anima, red. Martha Nussbaum och Amélie 
Oksenberg Rorty (Oxford: Oxford University Press, 1995), s. 26. [Citat: “junk it!”] 
395 Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind”, s. 49. 
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till nutida positivistisk kunskapssyn. Med Putnam liknar hon denna 
föreställning med Frank Baums fågelskrämma i Trollkarlen från Oz 
där emotionella och kognitiva förmågor ses som tillfälligt placerade i 
en passiv kropp. Liknelsen berör Nussbaums återkommande kritik 
av nutida utbildningsidéer och kvantitativa kunskapsförståelse. Med 
Putnam skriver hon: 

observera att inte bara ’kontinentala’ filosofer och fenomenologer 
har avvisat idén om att ’materia’ är en så tydlig föreställning och 
också avvisat idén om att bord och stolar och mänskliga kroppar och 
sådant uppenbart är ’materia’ i den meningen att de är identiska med 
fysikers objekt, men det har även stora ’analytiska’ filosofer som 
Wittgenstein och Austen.396  

Till skillnad från filosofer inom den angloamerikanska filosofin som 
förankrar sitt arbete i dialog med en europeisk existensfilosofi och 
fenomenologi, relaterar Nussbaum för det mesta direkt till de antika 
filosoferna i dessa frågor. Det som hon tar fasta på är alltså 
Aristoteles tankar om potential och aktualitet, där materialiteten 
genom att aktualisera sin potentiella möjlighet till en särskild 
aktivitet förverkligar sig själv.397 Detta förverkligande är emellertid 
inte det samma som att uppnå en viss identitet.398 Snarare visar hon 
hur Herakleitos bild av själen behandlas hos Aristoteles genom att 

                                                      
396 Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind”, s. 47. [Citat: ”note that not 
only ’Continental’ philosophers and phenomenologists [that] have rejected the idea 
that ’matter’ is such a clear notion, and also rejected the idea that tables and chairs 
and human bodies and such are obviously ’matter’ in the sense that being identical 
with physicists’ objects, but so, likewise, have such great ’analytical’ philosophers 
as Wittgenstein and Austen.”] 
397 Aristoteles behandlar frågan om potentialitet och aktualitet på fler ställen. Se till 
exempel Metaphysics IX, där dunamis översätts till capabilities.  
398 Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind”, s. 40 
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han riktar uppmärksamheten på psuche som den ”funktionella 
organisationen” i det mänskliga livet.399 Det är, som vi kommer ihåg 
från hennes läsning av Herakleitos, den dialektiska rörelsen mellan 
en receptiv passivitet och aktivitet som utgör själva aktualiteten, där 
målet är en fördjupad och mångperspektivistisk förståelse utifrån ens 
egen position.400 Här framträder Nussbaums förståelse av etiken som 
en individuell och situerad kunskap, vilket blir centralt i förståelsen 
av hennes försvar för en viss form av essentialism och universialism. 
Den funktionalistiska hållning som Burnyeat kritiserar – i betydelse 
huruvida människor ges möjlighet till att göra egna val – är för 
Nussbaum avgörande för människors möjlighet att utveckla sina 
förmågor. Däremot betonar hon vikten av att behålla liberala ideal 
om människors frihet. Som exempel lyfter hon fram samhällets 
uppgift att se till att alla människor har möjlighet att äta näringsrik 
mat, men att människor också måste kunna avstå att äta av religiösa 
skäl, varför funktionerna inte bör framhållas som politiska mål. 401 
 Nussbaum återvänder till den herakleitiska spindel-liknelsen i 
Fragility of Goodness där hon framhåller arvet från den grekiska 
tragedin som ett ideal för en kultiveringstanke som skiljer sig från 
Platons idéer om hur människor formas genom kunskap. Istället för 
att se kunskapen som en stege varifrån man ständiga når nya höjder 
beskriver hon ett metodologiskt tillvägagångsätt utifrån spindelns 
komplicerade och oförutsägbara rörelsemönster: 

genom att gräva sig ned i det speciella, hitta bilder och samband som 
låter oss se klarare, ger rikare beskrivningar; genom att kombinera 
denna grävning med en horisontell ritning av kopplingar så att varje 

                                                      
399 Nussbaum och Putnam, ”Changing Aristotle’s Mind”, s. 48. 
400 Utifrån Nussbaums tolkning av psyche hos Herakleitos framträder hennes 
förståelse av etiken som en individuell och situerad kunskap. 
401 Nussbaum, Women and Human Development, s. 87. 
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horisontell koppling bidrar till djupet i vår bild av det speciella och 
varje nytt djup skapar nya horisontella kopplingar.402 

Genom att avvisa förenklade svar på komplexa problem och genom 
att betona fantasiförmågan som en oumbärlig del av 
tolkningsprocessen, skriver hon fram ett förhållningssätt till lärande 
där hon utgår från sina läsningar av Herakleitos och Aristoteles:  

Bilden av lärande som uttrycks på det här sättet, i likhet med bilden 
av läsande som den kräver, kräver mottaglighet och uppmärksamhet 
på mottaglighet; det avråder från att söka efter det enkla och, i 
synnerhet, det reduktiva. Det föreslår att världen av praktiska val, 
som texten, artikuleras men aldrig förbrukas genom läsning; att 
läsande måste reflektera och inte dölja detta faktum [−−] att korrekt 
val (eller: bra tolkningar) är, i första hand, en fråga om längtan och 
flexibilitet i varseblivningen, istället för en konformitet gentemot ett 
antal förenklande principer. 403 

Detta stämmer väl överens med Aristoteles stöd för den tragiska 
traditionens insikt om den mänskliga tillvarons sårbarhet, hävdar 
                                                      
402 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 69. [Citat: ”by burrowing down into the 
dephts of the particular, finding images and connections that will permit us to see 
more truly, describe it more richly; by combining this burrowing with a horizontal 
drawing of connections, so that every horizontal link contributes to the depth of our 
view of the particular, and every new depth creates new horizontal links.”] 
403 Nussbaum, The Fragility of Goodness. [Citat: ”The image of learning expressed 
in this style, like the picture of reading required by it, stresses responsiveness and an 
attention to complexity; it discourages the search for the simple and, above all, for 
the reductive. It suggest to us that the world of practical choice, like the text, is 
articulated but never exhausted by reading; that reading must reflect and not obscure 
this fact […] that correct choice (or: good interpretation) is, first and foremost, a 
matter of keenness and flexibility of perception, rather than of conformity to a set of 
simplifying principles.”] 
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Nussbaum. Kultiveringen sammankopplas här med tolkningen av 
världen där den komplexa och rörliga förståelsen utgör villkoret för 
människors förmåga att handla i enlighet med sitt praktiska förnuft. 
Då hon senare framhåller förmågan att vara en god läsare som 
avgörande för människors möjlighet att uppfatta världens 
komplexitet, är detta värt att ha i minnet.  

Sinnenas kultivering 

Aristoteles förståelse av kultiveringen som en organisk utveckling 
har varit tongivande för stora delar av den pedagogiska filosofin där 
varje människa ses bära på en inneboende möjlighet, en kärna eller 
ett frö som med rätt jordsmån kan vecklas ut, blomma och bära 
frukt. Läraren liknas här vid en trädgårdmästare vars sensibilitet och 
praktiska klokskap värnar om elevernas eller studenternas 
växtprocess. Under det sena 1900-tal då Nussbaum träder fram på en 
politisk-teoretisk arena är essensialismen ett tema som står under 
hård kritik från fler håll. Hennes artikel ”Social Justice and 
Universalism: In Defence of an Aristotelian Account of Human 
Functioning” kan ses som ett tidsdokument över den 
relativismdebatt som pågick under tidigt 1990-tal och hur Nussbaum 
förhåller sig till denna. Artikeln inleds med en scen från ett möte i 
Helsingfors där hon beskriver hur hätska diskussioner uppstod 
mellan de som försvarade och de som förkastade tankar om en 
mänsklig essens.404 Även om kritiken av en kolonialiserande och 
patriarkal tanketradition är berättigad så riskerar essensialismens 
belackare, vad Nussbaum kallar företrädare för en ”ny relativism”, 

                                                      
404 Nussbaum beskriver här hur några blev så upprörda att de lämnade rummet 
medan andra gav henne sitt stöd. Av de senare nämner hon Eric Hobsbawm. 
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att kasta ut barnet med badvattnet, skriver hon.405 En gemensam 
förståelse av vad ett mänskligt liv kräver i form av stöd och skydd 
är, påtalar hon, ”det vi så desperat behöver vid denna tidpunkt är 
grundvalen för en global etik och en helt internationaliserad syn på 
distributiv rättvisa.”406 Baserat på Aristoteles tankar om livets 
komplexa och ofta motstridiga värden kan denna distributiva 
rättviseteori inte baseras på ekonomiska mått allena. Vad Aristoteles 
argumenterade för och som fortfarande är aktuellt är, skriver 
Nussbaum, hur värdet av pengar felaktigt antas ha ett egenvärde. 
Istället argumenterar han för att pengar är ett medel vars enda syfte 
bör vara att stå i det mänskliga livets tjänst.407 Utifrån Aristoteles 
kritik av ekonomin som självändamål hävdar Nussbaum att ett lands 
välstånd inte kan mätas utifrån BNP per capita, utan i vilken mån 
människor är kapabla att verka i enlighet med deras potential att leva 
ett gott liv.  
 I Nussbaums diskussion om olika värden och det ekonomiska 
måttets tillkortakommanden närmar vi oss grunden till hennes teori 
om att människors förmågor och möjligheter att leva väl inte kan 
                                                      
405 Nussbaum,”Social Justice and Universialism: In Defence of an Aristotelian 
Account of Human Functioning”, Modern Philology, vol 90, 1993, s. 49f. och s. 53. 
Det möte som Nussbaum refererar till här är en sammanfattning av flera möten 
under hennes arbete med WIDER där hon varnade för att deltagarna lät sig 
imponeras av populära politiska teoribildningar och att de därmed försakade en 
kritisk eftertanke om vad dessa teorier hade för följder. Förutom de essenskritiker 
som deltog vid mötet, riktar Nussbaum sin kritik mot Stanley Fish och Jacques 
Derrida. Liknande kritik ser vi i Nussbaums artikel ”Professor of Parody” som jag 
återkommer till i kapitel 5. [Citat: ”new relativism”.] 
406 Nussbaum, ”Social Justice and Universalism”, s. 49f. [Citat: ”what we urgently 
need at this time – the basis for a global ethic and a fully international account of 
distributive justice.”] 
407 Martha Nussbaum, ”Aristotle, Feminism, and Needs for Functioning” i Feminist 
Interpretations of Aristotle, red. Cynthia A. Freeland (University Park, PA: 
Pennsylvania State University Press, 1998), s. 250.  
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säkerställas blott genom en fördelning av pengar. Men det ställer 
också en fråga som är central för hennes kultiveringstänkande och 
som riktar sig till offentliga institutioners uppdrag, nämligen frågan 
om hur samhället kan organiseras så att alla människor får 
möjligheter att utveckla sina särskilda potential.  

Aristoteles inflytande på den unge Marx kritik av 
arbetsförhållandena handlade enligt Nussbaum om att människor, 
underordnade kapitalets intresse, berövades möjligheten att utveckla 
sina mänskliga sinnen. Marx betraktelse över att ”[u]tvecklingen av 
de fem sinnena har varit ett verk av hela den hittillsvarande 
världshistorien”, utgör en förståelse för människors möjligheter som 
inte kan utgå från utilitaristiska mål om välstånd, till exempel genom 
att fråga människor om de är tillfreds med tillvaron, skriver 
Nussbaum.408 Befintliga former av ojämlikhet påverkar vad redan 
underordnade anser sig kunna begära och sträva mot, skriver hon 
vidare: ”Begäret, säger den moderna aristoteliska filosofen, är en 
vägledning till genuint mänsklig blomstring som lätt blir korrupt och 
som man inte kan förlita sig på.”409 Genom Marx tolkning av 
Aristoteles skriver hon fram en omförhandling av den liberala 
tanketraditionen där Aristoteles idéer om människors funktioner, det 
vill säga i vilken grad människor har möjlighet att leva i enlighet 
med sina potentialer, bör läggas till grund för en politisk distribution. 
En välfungerande demokrati behöver en fördelningspolitik som tar 
hänsyn till det Aristoteles såg som villkoret för karaktärsbildningen 
skriver Nussbaum, ett ethos som alltid är situerat och som är i behov 
av grundläggande förutsättningar för att kunna utvecklas. Men 
istället för att, som Aristoteles, tänka sig att förhållandet mellan 
                                                      
408 Nussbaum, ”Nature, Function, and Capability”, s. 182.  
409 Nussbaum, ”Nature, Function, and Capability”. [Citat: ”Desire, the 
contemporary Aristotelian holds, is an easily corrupted and unreliable guide to 
genuin human flourishing.”] 
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individ och samhälle är att varje person är en del av helheten, så 
måste varje människa ses som en helhet i sig, skriver hon. Utan 
möjlighet att utveckla sina sinnen blir människor ”skuggor” av vad 
de skulle kunna bli om förhållandena var de rätta.410 Nussbaum 
citerar Marx: 

Det är självklart att det mänskliga ögat upplever något annat än det 
primitiva, omänskliga ögat, det mänskliga örat något annat än det 
primitiva örat etc. [---] För den uthungrade människan existerar inte 
födans mänskliga form utan bara dess abstrakta form som föda; den 
kunde likaväl föreligga i rå form, och det går inte att skilja på den 
människans näringsintag och djurets. 411 

Möjligheterna till ”att skapa ett mänskligt sinne” som erkänner alla 
objekts egenvärde, ligger outtalat men latent i Nussbaums idéer om 
perceptionens möjligheter. Varje begränsning av den enskilda 
människans möjligheter att utvecklas på bästa sätt efter sina egna 
förutsättningar är därmed också en begränsning av möjligheten att 
utvecklas, och till att leva ”a flourishing life”.412 Skillnaden mellan 
en ”Aristotelian Social Democracy”, som hon förordar och ser i den 
skandinaviska socialdemokratin, och andra länders liberalism, är att 
den förra har en utarbetad plan för offentlig välfärd som tillgodoser 
livets olika faser för alla medborgare.413 Denna modell står i kontrast 

                                                      
410 Nussbaum, ”Nature, Function, and Capability”, s. 192 
411 Karl Marx, ”De ekonomisk-filosofiska manuskripten” i Människans frigörelse. 
Karl Marx ungdomsskrifter i urval och översättning av Sven-Eric Liedman 
(Göteborg: Daidalos 1995), s. 96f, citerat i Martha Nussbaum, ”Aristotelian Social 
Democracy” i R. Bruce Douglass, Gerald M Mara, och Henry S. Richardson, (red.), 
Liberalism and the good (New York: Routledge, 1990), s. 226. 
412 Nussbaum, ”Aristotle, Feminism, and Needs for Functioning” s. 254.  
413 Martha Nussbaum and Saul Levmore, Aging Thoughtfully: Conversations about 
Retirement, Romance, Wrinkles, and Regret (New York: Oxford University Press, 
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till den liberala politik hon själv är van vid från USA, där det 
offentliga går in först när det privata brister.414  
 Att hon ser skandinaviska länder som förebildliga för en 
amerikansk socialliberal humanism belyser hennes kritik av den 
liberala politikens utveckling under 1900-talet. Den socialliberalism 
som Nussbaum själv lyfter fram genom att mobilisera Marx tankar 
om sinnena är en del av upplysningsliberalismen som fått litet 
utrymme under den ekonomiska liberalism som hon kritiserat under 
flera decennier. 
 I Political Emotions beskriver hon hur den feminina aspekt som 
hon menar utmärker upplysningstänkandets humanism har trängts 
undan till fördel för det som hon kallar det manliga, hårda, 
mekaniska tänkandet. Att det är det senare som gjort anspråk på att 
vara rationellt har, enligt Nussbaum, varit ett sätt att förstå hur 
kropp, sinnen och känslor kunnat underordnas i det politiska 
rummet. För som Aristoteles framhåller i bland annat Retoriken kan 
varken handling eller tanke ses oberoende av hur människor känner 
inför olika situationer.415 I avsaknaden av balans mellan det 
emotionella, det sensibla och det intelligibla brister förståelsen av 
det som framträder. Aristoteles återkommande försvar för människor 
som å ena sidan enskilda och å andra sidan som delar av en politisk 
gemenskap där olika värden ses som viktiga för en distributiv 
rättvisa, är viktigt för den feministiska debatt som söker sig bort från 
ett etiskt autonomiideal, skriver Nussbaum.416 Att Aristoteles själv 

                                                                                                                
2017). För kritik av Nussbaums tankar om pensionsåldern i de nordiska länderna se 
Nora Hämäläinen, ”Work, Aging and Justice” i Anders Burman och Synne Myreböe 
(red.), Martha Nussbaum: Ancient Philosophy, Civic Education and Liberal 
Humanism (Huddinge: Södertörn högskola, kommande). 
414 Nussbaum, ”Aristotelian Social Democracy”. 
415 Nussbaum, ”Aristotle, Feminism, and Needs for Functioning”, s. 251. 
416 Nussbaum, ”Aristotle, Feminism, and Needs for Functioning”, s. 253. 
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inte såg kvinnor och män som jämlika, utan snarare uttalade sig 
pejorativt och felaktig om basala delar av kvinnors liv och kroppar, 
beror helt enkelt på att han inte ägnade kvinnor det minst intresse, 
enligt Nussbaum.417 Trots hans ringa förståelse och kunskaper om 
kvinnor hävdar Nussbaum att Aristoteles tänkande har mycket att 
tillföra nutida feministisk debatt, i synnerhet som grund för en etisk-
politisk teoribildning.418 Vad hon menar saknas i Aristoteles 
tänkande ”as a feminist” är framförallt den enskilda individens 
rättigheter i förhållande till statens ingripande åtgärder.419 
Aristotelismen bör därför fogas ihop med liberalismens tankar om 
den enskildas rätt, skriver hon.  
 Utifrån den herakleitiska begreppsapparaten innebär Nussbaums 
aktualisering av Aristoteles att det tolkande subjektet måste förhålla 
sig aktivt till logos både såsom logos framträder för henne och 
såsom hon själv är medskapare av denna rörelse. Filosofin får 
således en världsförändrande potential och den mänskliga natur som 
hon har försvarat framstår snarare som resultat av en historisk 
utveckling. Detta tankespår utvecklas vidare i Nussbaums läsning av 
Marx där han skriver att människorna genom sin produktion av 
världen och dess sinnesobjekt skapar sig själva genom en 
”kultiveringsprocess”.420 Utifrån kritiska argument mot de sätt 
sinnen formats i enlighet med den styrande maktens hegemoni, 
betonar han hur synens primat har skapats i förhållande till en 
ensidig utveckling av ett begär i enlighet med den kapitalistiska 
ordningens principer.421  
                                                      
417 Nussbaum, ”Aristotle, Feminism, and Needs for Functioning”, s. 249f. 
418 Nussbaum, ”Aristotle, Feminism, and Needs for Functioning”, s. 250. 
419 Nussbaum, ”Aristotle, Feminism, and Needs for Functioning”, s. 256. 
420 Nussbaum, ”Aristotle, Feminism, and Needs for Functioning”, s. 97. 
421 Karl Marx och Frederick Engels, The Communist Manifesto. Intro. A. J. 
(Harmondsworth: P. Taylor, 1967), s. 84, citerad i David Howes, Sensual Relations: 
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 I det följande ska vi se Nussbaums fortsatta kritik av den ensidiga 
begärsregim Marx pekar ut. Något som är framträdande i denna 
kritik är att den riktas mot en oförmåga att uppmärksamma varje 
kunskaps egenart. Låt oss se hur Aristoteles skriver fram de olika 
kunskapsformerna och vilken roll dessa kunskapsformer har i 
Nussbaums kultiveringstänkande. 

 
Kunskapens former 

I Nikomachiska etikens bok sex beskriver Aristoteles fem former av 
kunskap, eller vad han kallar de fem intellektuella dygderna, 
nämligen vetenskap [episteme], klokhet [fronesis], konst [techne], 
förnuft [nous] och vishet [sofia].422 Teoretiska sanningar som till 
                                                                                                                
Engaging the Senses in Culture and Social Theory (Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 2003), s. 208-211. David Howes ger en beskrivning av hur detta 
förhållande vänt i en marknadsstyrd diskurs där en ”multisensorisk marknads-
föring” och ”hypersensualitet” har kommodifierat alla sinnen, på ett sätt som 
överstiger Marx beskrivning. Inom konstens område kan denna kritik dateras längre 
tillbaka med romantikens respons på upplysningens dualism. Denna diskussion har 
under senare år behandlats i undersökningar om estetikens uppkomst på 1700-talet i 
Sara Danius, Cecilia Sjöholm och Sven-Olov Wallenstein (red.), Aisthesis: 
estetikens historia. Del 1 (Stockholm: Thales, 2012) och Jacques Rancière, 
Aisthesis: Scenes from the Aesthetic Regime of Art, översättning, Zakir Paul 
(London: Verso Books, 2013). Se även Sara Danius, The Senses of Modernism: 
Technology, Perception, and Modernist Aesthetics (Uppsala: Uppsala universitet, 
1998). 
422 Begreppen episteme, fronesis, techne, nous och sofia översätts här efter Charlotta 
Weigelts översättning av Nikomachiska etiken i Jonna Lappalainen (red.), Klassiska 
texter om praktisk kunskap (Huddinge: Södertörns högskola, 2015). De fem 
intellektuella dygderna eller kunskapsformerna beskrivs i bok VI av Aristoteles Den 
nikomackiska etiken (Göteborg 1988). Begreppen epistéme, fronesis och techne 
undersöks också i Gustavssons Kunskapsfilosofi, där han till stor del diskuterar 
dessa begrepp i förhållande till Nussbaums aristoteliska kunskapsteori. I Jonna 
Bornemark och Fredrik Svenaeus (red.), Vad är praktisk kunskap? återkommer 
diskussioner om aristoteles kunskapsteori, där fronesis utgör föremål för Christian 
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exempel de som framkommer inom aritmetik är vad Aristoteles 
räknar inom de vetenskapliga kunskaperna [episteme] och som han 
beskriver som det som ”inte kan förhålla sig annorlunda”.423 Denna 
vetenskap kan emellertid inte vara vägledande i vår överläggning om 
det mänskliga livet och dess villkor, menar han, utan för detta 
ändamål lyfter han fram klokheten [fronesis]. Klokheten har ett 
egenvärde liksom de omdömesgilla handlingar som utgår från denna 
erfarenhetskunskap. Av de fem kunskapsformerna är det klokheten 
som utgör den aristoteliska traditionens mest uppmärksammade 
begrepp i förhållande till etiskt-politiskt tänkande. Klokheten är 
ingen instrumentell kunskapsform, utan innebär en förmåga att tänka 
utöver det givna i förhållande till den enskilda situationen. Det 
Aristoteles benämner konst [techne] förstås som konst i en vidare 
mening, som till exempel bagarens skicklighet att baka bröd, 
smedens skicklighet att smida etc. Denna instrumentella skicklighet i 
en tillverkningsprocess mäts i förhållande till sitt ändamål, till 
exempel huruvida den stol man har snickrat blev som planerat.  

Medan ”vem som helst” kan erövra vetenskapliga och tekniska 
färdigheter, fordrar klokheten en kultiverad karaktär som har 
utvecklat en sensibel perceptionsförmåga som innefattar såväl tanke, 
känsla och vilja. Man kan inte lära sig att vara klok, utan klokheten 
kan utvecklas utifrån en kunskap som är väl förankrat i den enskilda 
människans erfarenhet. För Nussbaum såväl som Aristoteles är 
denna reflekterade erfarenhet avgörande för människors medborger-
liga och politiska kompetens. Den följsamma perceptiva förmågan 
får också betydelse för det etiska tänkandet som Aristoteles presen-
terar i förhållande till ett praktiskt förnuft. Här skiljer Aristoteles 

                                                                                                                
Nilssons artikel ”Fronesis och den mänskliga tillvaron. En läsning av Bok VI 
Aristoteles Nikomachiska etik”.  
423 Weigelt, Nikomachiska etiken, s.104. 
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etiska teori sig från vetenskapliga krav på deduktiv kunskap utifrån 
aprioriska principer. Det goda livet kan således inte mätas, utan 
innebär en insikt om olika värdens ojämförbarhet och en sensitivitet 
för de enskilda delarnas särskildheter, skriver Nussbaum. Men det 
goda livet fordrar också förmågan att kunna gripa in i världen genom 
tal och handling. Och här kommer vi in på Nussbaums aristoteliska 
alternativ till den politiska konsten såsom den diskuterades mellan 
Platons Protagoras och Sokrates. För Nussbaum öppnar Aristoteles 
upp för en politisk konst i det rörliga livets tjänst.  

Platons vilja att säkra demokratin genom att utveckla en politisk 
konst som techne framstår för Nussbaums Aristoteles som en vilja 
att låta politiken underordnas produktionen där det politiska handlar 
om en strävan efter redan givna idéer. Tvärt emot detta försöker det 
överläggande, politiska samtal Nussbaum förespråkar utforma idéer 
mot bakgrund av den mänskliga erfarenheten. Här förstås handlingen 
som praxis, en av de praktiska kunskapsformer som Aristoteles såg 
som bäst lämpad för det etisk-politiska livet. 

 

Är Aristoteles platonist? 
I Nikomachiska etiken bok sex skriver Aristoteles att visheten inte 
uppehåller sig vid ”någon form av tillblivelse”.424 Här tycks han 
dela Platons åsikt om det kontemplativa livet (skådandet av det som 
är) som det goda, men innebär det att också han i slutändan tänker 
sig att människan genom kontemplation kan bli fri från sina 
passioner och begär genom att rikta blicken bort från den sinnliga 
världen? Enligt Nussbaum är Aristoteles hierarkisering av 
kunskapsformerna i bok sex till åtta i Nikomachiska etiken inte 
förenlig med hans övriga beskrivning av det mänskliga livet som ett 
aktivt liv. De delar av Aristoteles etik som föreskriver det platonska 

                                                      
424 Aristoteles, Nikomachiska etiken VI, s. 56. 
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idealets ”kvasigudomligt intellektcentrerat liv” står i konflikt med 
hans antropocentriska metod hävdar hon.425 Att skriva fram 
visheten [sofia] som den ädlaste kunskapen, så som han gör i 
Nikomachiska etiken bok sex, står därför i konflikt med verkets 
initiala beskrivning om att det goda måste vara, och inte kan vara 
något annat än, vad som framkommer genom ett överläggande 
samtal.426 Att Aristoteles framstår som ambivalent i frågan om den 
roll han tillskriver det kontemplativa livet kan emellertid ses som 
en del av hans filosofiska arbete, skriver hon vidare, eftersom 
filosofins uppgift utgörs av själva sökandet efter förståelse för det 
mänskliga livets komplexa tillvaro och inte av att fastslå sanningar. 
Den filosofiska aktivitet som Nussbaum lyfter fram från Aristoteles 
etik är satt utifrån överväganden som ser till människors olika 
förmågor i sin helhet, och utifrån dessa överväganden sätter 
riktningen för hur man bör handla och leva. Detta, menar 
Nussbaum, är innebörden av Aristoteles betoning av klokhetens 
”arkitektoniska funktion”.427 Påståendet att det praktiska förnuftet 
och inte episteme (som Platon hävdade) bör ligga till grund för 
politiken får inte bara politiska följder, utan det ställer också krav 
på en omvärdering av kunskapsteoretiska och etiska antaganden.  

                                                      
425 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 373. [Citat: ”quasi-divine intellect-
centered life”.]  
426 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 373. Det kan mycket väl vara 
Aristoteles som själv skrivit dessa delar menar Nussbaum, och kanske har han också 
skjutit in delarna i etikens korpus i något undervisningssyfte. Dessutom menar hon 
att en del argument bör ifrågasättas eftersom Aristoteles i bok 6-8 uppvisar 
sympatier med Platons mitt-period och de idéer vi såg i Staten och Gästabudet 
427 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 106. Grekiskans arche betyder 
såväl grund som mål, vilket är väl förenligt med hur Weigelt förklarar Aristoteles 
förståelse av arkitektens arbete som den ”som leder arbetet (och som alltså kan 
liknas vid politiska beslut) och teknikern eller hantlangaren, som agerar i enlighet 
med arkitektens instruktioner.” Weigelt, Nikomachiska etiken, s. 109 fn. 279. 
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Förståelsen av Aristoteles syn på människans ändamålsenlighet är 
föremål för diskussioner och oenigheter där flera uttolkare under 
senare år hävdar en inkonsistens i hans försvar för det kontemplativa 
livet som det högsta goda. Att många tolkare traditionellt har tagit 
fasta på de delar av Nikomachiska etiken där Aristoteles hyllar det 
kontemplativa livet framför de delar där han framhåller det praktiska 
livet och människans ändamål som politisk varelse. Men enligt 
nyaristoteliska resonemang förklaras denna tolkning utifrån den 
genomgripande verkan som det dualistiska tänkandet haft i den 
västerländska idéhistorien, där möjligheten att tänka ett alternativ 
bortom uppdelningen av praktik och teori förefallit närmast 
omöjlig.428 Detta är också Nussbaums ståndpunkt. 

Nussbaum framhåller också att de försvar för en teoretisk 
metafysik som framkommer i Nikomachiska etiken bok 10 inte är 
konsistenta med Aristoteles övriga etiska teori och att den tolkning 
som framhåller denna läsning av etiken är grundad i ett missförstånd 
gällande sakers ojämförbara värde i Aristoteles teori. Hon motsätter 
sig att finala orsaker ställs mot varandra, och som vi sett förklarar 
hon istället rörelsen hos det som är levande som något ständigt 
pågående. Det aktiva politiska livet är beroende av människors 
omdömesgilla handlingar, som följaktligen är beroende av förmågan 
till reflektion och eftertanke. Människor bör enligt Nussbaums 
Aristoteles befinna sig i ett ständigt växelförhållande mellan praktik 
och teori, där det ena inte utesluter eller ställer sig över det andra.  

Den kunskapsform vi inte har tagit upp är förnuftet, nous, vilket 
beskriver en insikt som uppfattar små differanser och olikheter. 
Utifrån musikkritikerns arbete ger Nussbaum exempel på detta 
                                                      
428 Se till exempel Joshua Cohen om hur han ändrat sig i denna fråga. Se även 
Fragility of Knowledge kap 12 samt Love´s Knowledge, s. 384. Bernhard Williams 
menar att Aristoteles etik och vetenskapssyn skiljer sig åt, vilket Nussbaum vänder 
sig mot i Nussbaum, Word, Mind, Ethics.  
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kunnande: Kritikern känner igen olika sorters musik och kan bedöma 
deras kvalitet, men på samma gång är hen öppen för att ompröva 
sina tidigare åsikter i möte med nya erfarenheter. Således skiljer sig 
kritikerns arbete från till exempel pianostämmarens, skriver 
Nussbaum. För där den förra ställer sig inlyssnande och undrande 
inför det främmande, är den senare upptagen av att inrätta alla toner i 
linje med en redan bestämd tonföljd.429 

Ett sådant aktivt lyssnande som en del av en mångsidig 
perceptionsförmåga ser Nussbaum som en av de viktigaste saker 
utbildningen har att uppöva. En förutsättning för handling och det 
som Nussbaum i Aristoteles följd definierar som duglighet, ligger 
som sagt i en perceptionsförmåga där känslorna är en oskiljaktig del 
av intellektet. Att välja utgör en utvecklad finkänslighet och 
öppenhet för det okända samt för sakers olika värde och 
ojämförbarhet.  

För att människor ska kunna utvecklas i enlighet med sin 
potential behöver de ett grundläggande stöd från offentliga 
institutioner, skriver Nussbaum, och lyfter fram skandinavisk 
socialdemokrati som förenlig med Aristoteles ideal: 

Aristotelisk utbildning syftar till att skapa medborgare som är 
observatörer. Den utgår från den trygga övertygelsen om att varje 
medlem i det heterogena samhället är en potentiell bärare av praktisk 
visdom med den grundläggande (det vill säga underutvecklade) 
förmågan att bilda praktiska förnimmelser och använda den å hela 
gruppens vägnar.430 

                                                      
429 Nussbaum, Aristotle De Motu Animalium, s. 215f.  
430 Nussbaum, Love´s Knowledge, s. 103. [Citat: ”Aristotelian education is aimed at 
producing citizens who are perceivers. It begins with the confident belief that each 
member of the heterogenious citizenry is a potential person of practical wisdom, 
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Men det praktiska förnuftet kan som sagt inte läras ut, utan endast 
förberedas genom att kultivera en sensibilitet i tänkandet. 
Utbildningen riktas här mot ett gemensamt mål utifrån tanken att det 
gemensammas bästa gynnar individen, något Nussbaum menar är 
oförenligt med tanken om individuell profit som utbildningens mål. 
Det är också utifrån försvaret för en bred erfarenhetsgrundande 
utbildning att Nussbaum återkommer till att argumentera för 
humaniora som vetenskapernas kärnområde. All annan vetenskap 
utgör medel för att förstå oss själva och vår värld men är 
ofullkomliga i sig säger hon och riktar kritik mot en allt mer 
specialicerad kunskapskultur.431 Men detta innebär inte att 
Nussbaum frångår den enskilda individens intresse för att utveckla 
sina särskilda potentialer. För Nussbaum förutsätter det goda livet en 
frihet åstadkommen genom att i möte med andra ha övat upp 
färdigheter till argumentation och kritiskt resonerande, vilket skapar 
möjligheter att utöva ett fritt tänkande i enlighet med det praktiska 
förnuftet.432 Detta är samtidigt en förutsättning för ”human 
flourishing”, med betoning på att det fullkomliga livet, eudaimonia 
så som Aristoteles formulerade det, är en aktivitet och inget fastlagt 
mål.433 
 I sitt försvar för en kunskapsprocess som inte är förenlig med 
ett givet mål, för Nussbaum fram en icke-deterministisk förståelse av 

                                                                                                                
with the basic (that is, as yet undeveloped) ability to cultivate practical perception 
and to use it on behalf of the entire group.”]  
431 Nussbaum, Love´s Knowledge, s. 103. 
432 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 5. Här vänder hon sig mot Foucaults 
tolkning av hellenistiska texter i den senare delen av hans författarskap. Nussbaum 
hävdar att Foucault blandar ihop kultiveringen av subjektet genom filosofiska 
sanningsanspråk med mystiska och religiösa riktningars syn på subjektformation i 
enlighet med deras intressen. 
433 Aristoteles, Nikomachiska etiken 1102a 5-6. 
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Aristoteles organiska kultiveringstänkande. Liknelsen med musik-
kritikerns perceptiva förmåga belyser skillnaden mellan att sätta upp 
individuella mål i tekniskt syfte och att säkra individers möjligheter 
att kultivera särskilda förmågor.434 Och för att kunna urskilja det 
särskilda som otänkt potential är den narrativa föreställnings-
förmågan ovärderlig i Nussbaums kultiveringstänkande. Men på 
vilka sätt relaterar hennes föreställningar om denna grundläggande 
förmåga till hennes läsning av Aristoteles? 

Världsskapande fantasi – 

den narrativa föreställningsförmågan 

Att kunna urskilja världen genom en såväl sinnlig som intellektuell 
perception är avgörande för människors motivation till handling, 
menar Nussbaum. Med De Motu Animalium och De Anima skriver 
hon fram perceptionens förutsättningar och sambandet mellan 
perception, minne och handling utifrån Aristoteles begrepp 
phantasia. Phantasia är en imaginär föreställningsförmåga, det vill 
säga att kunna urskilja det som framträder, skriver hon.435 Vi ska nu 
                                                      
434 Frågan om ”the one and the many” som Nussbaum ofta återkommer till 
diskuteras i Hans Ruin, ”Skillnadens enhet, enhetens skillnad”, s. 35. En av Hannah 
Arendts huvudpoänger i hennes kritik av Staten som också belyser Nussbaums 
kritik av Platon, är att det offentliga behövs som den arena där människor kan 
överskrida sig själva och sina egna intressen i en gemensam, pluralistisk samvaro. 
Det är på den offentliga arenan som människor kan aktualisera sin politiska natur. 
Eftersom denna natur, den politiska, måste vara pluralistisk i aristotelisk mening kan 
man inte sträva efter ett sinne som ser och hör det samma hävdar Arendt. Också 
Nussbaum lyfter fram denna problematik som kretsar kring förhållandet mellan ”the 
one and the many”, eller det universella och det partikulära, där hon hävdar att 
enheten i Platons stat förtar enheten/individualiteten hos de många. 
435 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. xxii. Som Nussbaum själv skriver 
i inledningen är essän om phantasia, frångår hon närläsningen av Aristoteles De 
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se närmare på vad denna sinnliga och imaginära erfarenhet betyder 
för hennes tankar om hur människor uppfattar världen. 
 I Aristotle’s De Motu Animalium vänder sig Nussbaum mot den 
tolkning av Aristoteles som endast fokuserar på hur människor 
påverkas av sin omvärld och synen på kunskap som sinnesintryckens 
avtryck. Det är, menar hon, en förenkling av hans epistemologi. 
Även om Aristoteles beskriver sinnesintrycken som vaxavstöpningar 
eller själen som en passiv tabula rasa, betonar hon att perceptionen 
enligt honom också utgör en aktivitet som urskiljer tingens 
kvalitet.436 Detta urskiljande är inte avskilt från själva perceptionen 
framhåller Nussbaum. Genom att lyfta fram Aristoteles användning 
av begreppen aisthesis och phantasia, visar hon hur dessa är delar av 
samma sak, men olika i sitt varande.437 Detta betyder att Aristoteles 
använder sig av sina ledande begrepp på olika och till synes 
motsägelsefulla sätt, vilket Nussbaum menar bör tas till vara i 

                                                                                                                
Motu Animalium i syfte att få en klarare bild av phantasia och dess betydning för 
den aristoteliska epistemologin. Snarare än den gängse läsningen av phantasia som 
”imagination” menar Nussbaum i The Fragility of Goodness, s. 278 att det bör 
förstås som ”att framträda”.  
436 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 249f. Nussbaum gör skillnad på 
den rörelse hon läser utifrån phantasia och den rörelse som skapar efterbildningar 
som i drömmar och minnen [kinesis] i frånvaron av det iakttagna objektet. Dessa 
efterbildningar är att betrakta som spår efter perceptionen [aisthema] och även om 
phantasia kan ta sig till uttryck som bilder, är detta inte dess innebörd menar 
Nussbaum.  
437 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 234f. Aisthesis förstås här utifrån 
Aristoteles utveckling av begreppet som uppfattningen av sinnliga former utan dess 
materia. Med sinnliga former menas doft, beröring, ljud, syn och smak. Ett välkänt 
exempel är när Aristoteles talar om hur man kan se för sig en sten utan att ha den 
materiella formen framför sig, vilket utgör titeln på Liedmans bok ”Stenarna i 
själen”. 
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tolkningen.438 Hon lyfter fram Aristoteles påstående att våra intryck 
av tingen inte är identiska med tingen själva, och att de inte heller är 
avbilder eller skenbilder som den platonska traditionen förfäktat. 
Istället utgör phantasia ett dynamiskt begrepp som är riktgivande för 
hennes senare idé om den narrativa fantasin som en av de tre 
grundläggande kapaciteter det offentliga bör främja hos sina 
medborgare genom utbildning, konst och politiska tal.439 Som vi 
kommer att se ingår phantasia i olika begreppskonstellationer som 
alla har betydelse för Nussbaums kunskapsteori.  
 

Filosofi och litteratur 
Låt oss se hur Nussbaum, med hjälp av Aristoteles, lyfter fram 
litteraturen som en oskiljaktig del av filosofin. I Om diktkonsten 
skriver Aristoteles att det moraliskt uppbyggande språket står att 
finna i ”fabeln som är efterbildningen av handling.”440 Fabeln 
överträffar talet genom att den som efterbildningskonst inverkar på 
lyssnarnas känslor. Aristoteles exempel på hur tragedierna ”kan 
väcka fruktan och medlidande”441 återkommer i Nussbaums 
beskrivningar av litteraturens förmåga att främja en narrativ 
föreställningsförmåga, i betydelsen förmågan att föreställa sig ett liv 

                                                      
438 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. xxvii. Se även Nancy Sherman, 
Making a Necessity of Virtue: Aristotle and Kant on Virtue (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997), s. 59.  
439 Nussbaum framhåller att Aristoteles beskriver phantasia som en förmåga som 
”fungerar även när den aktuella perceptionen/eller tänkandet pågår.” Nussbaum, 
Aristotle’s De Motu Animalium, s. 232. 
440 Aristoteles, Om diktkonsten, översättning Jan Stolpe, inledning av Arne Melberg 
(Göteborgs: Anamma, 1994), [1450a], s. 33. 
441 Aristoteles, Om diktkonsten [1452a-b], s. 39. 
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annorlunda än det man själv har erfarenhet av.442 Av igenkänning 
genom inre eller yttre tecken, genom minnet, slutledning eller ”den 
som utvecklas ur själva händelseförloppet”, är det den senare formen 
Aristoteles värderar högst.443 Diktarens roll betstår i att skapa 
efterbildningar skriver han, vilket var ett av Platons argument för att 
visa dem på porten i Staten.444 
 Till skillnad från Platon som varnade mot poesins förvillande 
verkan på människors rationalitet, ser Aristoteles litteraturen som ett 
omistligt värde i kultiveringen av människors känslor och 
livssträvanden. Vad den aristoteliska ingången till filosofin visar 
enligt Nussbaum, är en sensitivitet inför livets komplexitet som inte 
kan fångas inom ett rent teoretiskt ramverk.445 Att hon lyfter fram 
litteraturen som tankekonst innebär inte att hon är öppen för all 
litteratur som kultiverande, perspektivvidgande verksamhet. Snarare 
har hon anklagats för att med sitt selektiva urval av främst realistiska 
romaner försvara en romantisk och moraliserande syn på litteraturen 
som fostransverktyg. Steget är inte långt till den kanoniserande 
litteratur som hon säger sig vilja utvidga.  
 Men vad är det Nussbaum menar att litteraturen kan tillföra? 
Hennes förståelse av livets sårbarhet som hur människor ofrivilligt 
påverkas av kontextuella tillfälligheter ifrågasätts av bland andra 
Ronald Hall, som menar att hon genom att upprätta en distinktion 
mellan tuché och techné tolkar människors begär till överskridande 
som en ”kontrollerande teknik”.446 När hon i ”Exactely and 

                                                      
442 På vilka sätt Aristoteles föreställer sig att tragedierna verkar på människors etisk-
politiska förmåga är föremål för diskussioner jag inte går in på här, men han 
beskriver hur igenkänningen sker genom olika former.  
443 Aristoteles, Om diktkonsten, [1454b-1455a], s. 48f. 
444 Aristoteles, Om diktkonsten [1460a], s. 63.  
445 Nussbaum, Love’s Knowledge, s. 28. 
446 Hall, The Human Embrace, s. 183.  
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Responsibly” möter denna kritik avvisar hon dem som hävdar att 
hon företräder en mekanisk syn på konstens pedagogiska och 
moralpsykologiska roll. Med Wayne Booth framhåller hon att 
”ethical reading is dialogical and conversational”, och att de båda 
företräder en syn på litteraturen där:  

Effekterna av litteratur är bara delvis en kausal tes, en tes om vad 
läsning av litteratur gör för personligheten. Det är även, 
uppenbarligen, en konceptuell tes. Vi hävdar att fantasi och känslor 
som den involverade läsaren utför under sin läsning inte bara är 
instrument för moraliskt uppförande, utan även exempel på 
moraliskt uppförande, i så måtto att de är exempel på den form av 
emotionell och fantasifull aktivitet som gott etiskt uppförande 
inbegriper.447 

Själva läsandet utgör alltså en etisk handling för Nussbaum och kan 
ses som del av en självkultiverande verksamhet. Genom att betona 
fantasins roll i läsandet förespråkar hon samtidigt en läsart som 
aktiverar en mångsidig perception. En förutsättning för dygdig 
handling och det Nussbaum i Aristoteles följd definierar som 
excellens, är som sagt en perceptionsförmåga som uppfattar med 
såväl känslorna som med intellektet. Att kunna ta medvetna val 
fordrar en utvecklad finkänslighet och öppenhet för det okända, 
liksom för sakers olika värde och ojämförbarhet. Det är den 
förmågan att tänka utöver det redan givna som Nussbaum kallar för 

                                                      
447 Nussbaum, ”Exactly and Responsibly”, s. 70f. [Citat: ”The effects of literature is 
only in part a causal thesis, a thesis about what reading literature does to the 
personality. It is also, clearly, a conceptual thesis. We claim that the activities of 
imagination and emotion that the involved reader performs during the time of 
reading are not just instrumental to moral conduct; they are also examples of moral 
conduct; in the sense that they are examples of the type of emotional and 
imaginative activity that good ethical conduct involve.”] 
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narrativ föreställningsförmåga. Detta bör inte förväxlas med de 
systematiska, moraliska teorierna denna förmåga är ett alternativ 
till, skriver Nussbaum. Det är just genom att inte göra om 
litteraturen till en handbok, vilket ”ignorerar deras formella 
egenskaper och deras mystiska, varierande och komplexa innehåll 
under processen” som litteraturen kan vara en tillgång såväl för den 
enskilda individens omdöme som för en politisk gemenskap.448  
 Så långt har vi sett phantasia och aisthesis som två aspekter av 
perceptionen. Till detta kan man lägga ytterligare två begrepp som 
Nussbaum menar har betydelse för den aristoteliska handlingsteorin. 
Utifrån frågan om vad det är som utmärker människors rörelse 
kommer Aristoteles fram till att det finns två övergripande orsaker 
som han beskriver som ett kognitivt förnuft (noésis) och begär 
(orexis).449 För att begäret ska kunna leda till handling behövs den 
kognitiva rörelsen som så att säga både förbereder begäret (begäret 
måste riktas mot något) och sätter det i rörelse. En förståelse av 
Aristoteles teori om handling måste således utgå från en förståelse 
av relationen mellan phantasia, begär och förnuft, hävdar 
Nussbaum: 

phantasia och begär är båda nödvändiga förutsättningar för 
animalisk rörelse (DA 432b 15ff.) och phantasia är en nödvändig 
förutsättning för begär (433b 26-30), som måste ’förbereda’ begäret 
innan begär kan leda till handling 450 

                                                      
448 Nussbaum, Love’s Knowledge, s. 29. [Citat: ”ignoring in the process their formal 
features and their mysterious, various and complex content”.] 
449 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 276. Phantasia och aisthésis räknas 
båda som kognitiva egenskaper. 
450 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 221f. [Citat: ”phantasia and desire 
are jointly necessary conditions for animal motion (DA 432b 15ff.) and phantasia is 
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Denna uppmärksamhet kring phantasia för människors handlingar 
visar redan i Nussbaums avhandling på tankar i riktning av den 
kognitiva känsloteori hon senare har vidareutvecklat. Hon 
framhåller som sagt att det föreligger tydliga samband i Aristoteles 
texter mellan phantasia och aisthesis, vilket indikerar att phantasia 
utgör en aktiv del av kunskapsakten där kunskapsobjektet inte 
återges som avbild [image]: ”representation har alltid varit mer en 
fråga om tolkning än om reproduktion.”451 För tillverkning och 
produktion behövs inget begär, men för handlingen som ligger i det 
politiska livets tjänst är begäret avgörande.452 Perceptionen ses här 
som en aktivitet som också är skapande i sig.  
 

Seendets metafysik 
Det seende som i Platons Staten framställs som en ljusmetafysik är 
ett seende som måste vändas bort från det sinnliga för att se.453 Det 
seende som Aristoteles intresserar sig för är däremot inte det som 
kan säkra livet genom eviga sanningar, skriver Nussbaum. Hans 
primära intresse som sträcker sig genom såväl etiken och 
epistemologin som estetiken är snarare, skriver hon, ”hur saker i 
världen framstår för levande varelser, vad varelserna ser sina objekt 
som.”454  

                                                                                                                
a necessary condition for desire (433b 26-30), which must ’prepare’ desire before 
desire can lead to action (MA 8, 702a 18ff.)”] 
451 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 226f. [Citat: ”representing has 
always been more a matter of interpreting than of reproducing.”] 
452 Aristoteles, Nikomachiska etiken, bok VI 
453 Platon, Staten, bok 6. Glaukon och Sokrates diskuterar här vilka egenskaper som 
behövs för att styra staten. Ögats släktskap med solen diskuteras från [507e]. 
454 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 255. [Citat: ”how things in the 
world appear to living creatures, what the creatures see their objects as.”] 
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Hos Aristoteles förekommer begreppet aletheia i Metafysikens 
bok IX där han diskuterar hur man kan förstå skillnaden mellan sant 
och falskt.455 När det gäller varandet, det som varken har en början 
eller ett slut, kan man inte ta fel, skriver Aristoteles. Antigen finns 
det eller så finns det inte. Man kan emellertid missta sig på grund av 
okunnighet, vilket Aristoteles dock inte vill likna med blindhet så 
som Platon gör.456 Nussbaums beskrivning av Aristoteles intresse för 
att kultivera seendet kan hjälpa oss vidare i undersökningen av 
hennes tankar om den narrativa föreställningsförmågan. Vad hon 
tillskriver Aristoteles är en handlingsetik som omfattar människors 
möjligheter att utveckla sin perceptionsförmåga, men väl så viktigt 
för Nussbaum är att belysa perceptionsförmågan som ett sätt för 
människor att förstå varandra. 

Centralt i Nussbaums kultiveringstänkande är uppmärksamheten 
på Aristoteles föreställning om perceptionsförmågan som hon 
undersöker redan i sin avhandling. Studien av seendet i essän ”The 
Common Explanation”, har, menar jag, en avgörande betydelse för 
hennes kultiveringstänkande. För att förstå människors handlande 
kan vi inte endast utgå från deras kontextuella förutsättningar, 
skriver hon, utan man måste också förstå deras ”tolkning, med vars 
hjälp scenen framstår på ett visst sätt”.457 Det minne människor har 
av det förflutna handlar inte om återskapandet av bilder av vad det är 
som har hänt i det förgångna, skriver Nussbaum, vilket vi känner 
igen från hennes aktualisering av Herakleitos kritik av Homeros 
liksom i Aristoteles kritik av Platon. Även om Aristoteles beskriver 
minnet som en vaxavstöpning, där sinnliga former gör avtryck i 
                                                      
455 Aristotle, Metaphysics, IX. X. s. 471f. 
456 Aristotle, Metaphysics, IX. X. s. 471f.: ”for blindness is like a total absence of 
the power of thinking.” 
457 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium s. 255. [Citat: ”interpreting activity, 
the activity in virtue of which the scen appears a certain way”] 
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tänkandet, så är tolkningen av dessa former individuellt betingade, 
menar hon. Med denna tolkning öppnar Nussbaum upp förhållandet 
mellan det kontemplativa och det aktiva livet som delar av ett 
ömsesidigt och oskiljaktigt förhållande.458  
 Filosoferna Ludwig Wittgensteins och Hidé Ishiguros olika 
förståelser av ”seende som” utgör för Nussbaum en grund för att 
lyfta fram en kvalitet hos objektet självt som är komplext och 
oförutsägbart.459 Det är med andra ord inte subjektet som framkallar 
dessa tolkningar, utan de olika kvaliteterna som finns i objektet kan 
betraktas utifrån sina olika kvaliteter. Att människors föreställnings-
förmåga inte handlar om att kunna återge objektet eller skapa en 
avbild [image] av objektet så som det förekommer oberoende av 
subjektet exemplifieras även genom de olika sinnena. Med tanke på 
återerinringen av musik, dofter och rörelser är det inte adekvat att 
tala om en avbild av detta, menar Nussbaum, utan snarare en 
produktiv bild [picture] så som den framträder genom den egna 
tolkningens urskiljande av dess kvaliteter. Distinktionen mellan 
avbild och bild är viktig i förståelsen av den narrativa fantasin som 
Nussbaum senare skriver fram som en nyckelförmåga i människors 
politiska kompetenser. För där den förra lutar sig mot en 
inlärningsteoretisk kunskapssyn innebär förmågan att själv skapa 
bilder en verksamhet genererad utifrån den enskilda människans 
egen kraft. Här påminns vi också om liknelsen med psyche vars 
förmåga till nyskapande ligger potent i varje ny människas födelse. 

                                                      
458 Chrisopher P. Long, The Ethics of Ontology: Rethinking an Aristotelian Legacy 
(Albany, NY: State University of New York Press, 2004), s. 139ff. Som Long 
diskuterar i förhållande till begreppet fronesis innebär Nussbaums läsning av 
Aristoteles idéer om tolkningen som förekommande perceptionen att den praktiska 
kunskapen, vilket hos Nussbaum är förenligt med omdömesförmågan, alltid infinner 
sig hos en kontextuellt inbäddad individ. 
459 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, Essay 5, s. 230f. [Citat: ”seeing as”.] 
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 När vi nu kommer in på Nussbaums tankar om minnet som 
förutsättning för den enskildas uppfattning av världen är det relevant 
att uppehålla sig kort vid Aristoteles mimesisbegrepp. För 
Aristoteles är den mimetiska rörelsen central för att förstå 
människors natur.460 I Om diktkonsten beskriver han tragedin och 
komedin som mimetiska konster, av Jan Stolpe översatt som efter-
bildande konster. Förståelsen av mimesis som efterbildning har 
emellertid ifrågasatts från flera håll, vilket också Arne Melberg 
påpekar i sin introduktion till den svenska översättningen.461 I The 
Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems vänder 
sig Stephen Halliwell mot en vanligt förekommande tolkning av 
modernitetens brott med tidigare förståelser av estetiken. Enligt 
denna gängse tolkning uppstår den moderna estetiken som vi idag 
känner den som en produktionsestetik till skillnad från en föregående 
reproducerande estetik. Olikt föreställningen om antikens efter-
bildande av naturen, söker modernitetens förtolkare att skapa en 
andra natur genom konsten. Detta försvar för konstens andra natur, i 
en förståelse av konst för konstens skull, är emellertid inget som 
oavkortat går att härleda till Alexander Gottlieb Baumgarten och 
hans grundade av estetiken, skriver Halliwell. Genom att referera till 
Goethe visar han istället på ett tudelat naturbegrepp som ständigt 
befinner sig i de olikartade förståelserna av mimesis, och hur denna 
tudelning är central för estetikens historia som sådan. Halliwell 
presenterar två klassiska förståelser av mimesis; den första som en 
världsreproducerande rörelse, den andra som världsskapande.462 
Utifrån denna uppfattning borde transformerande och revolution-
                                                      
460 Aristoteles, Om diktkonsten, s. 28f. 
461 Arne Melberg, ”Inledning” i Aristoteles, Om diktkonsten, översättning Jan Stolpe 
(Göteborg: Anamma, 1994), s. 14ff. 
462 Stephen Halliwell, Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 2002).  
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erande ambitioner söka sig till den senare och förskjuta den förra. 
Men har inte historien visat hur dessa uppställda motsättningar utgör 
en dialektisk fälla? Är det möjligt att upprätt-hålla en rörlig dialektik 
som, utifrån pluralistiska perspektiv och en utvidgad rationalitet 
sätter det förflutna och framtiden i spel på en nutida scen? Är det 
inte detta ideal som framkommer i Nussbaums idéer om över-
läggande politiska samtal? För när Nussbaum lyfter fram mimesis-
begreppet så betonar hon hur det för Aristoteles hade ett konkret 
samband med människans kognitiva strävan efter att lära, en strävan 
som både lär från det förflutna och lär sig genom sin skapande 
verksamhet.463 
 I Nussbaums förståelse av ett produktivt seende känner vi igen 
hennes mobilisering av Herakleitos som en kritik av Homeros 
traderande kunskapstradition. I förhållande till vår tids krav på 
mätbara kunskaper innebär Nussbaums tankar om den skapande 
blicken att kunskapsproduktionen ingår i ett intersubjektivt arbete 
som svårligen kan bockas av som rätt svar på en fråga. Ja, här 
närmar sig hennes kultiveringstänkande Ellen Keys definition av 
bildning, nämligen som ”det som är kvar när man har glömt allt man 
har lärt sig”.464 Men framförallt belyser Nussbaums utläggning om 
seendet hur hon vänder sig mot den platonska tanketraditionens 
definition av en abstrakt idévärld som det som är, där hon situerar 
människors kunskap i ett mellanmänskligt sammanhang.  

                                                      
463 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 388. Nussbaum diskuterar här tragedins 
roll för människors etiska fostran och refererar till början av fjärde boken av 
Aristoteles Om diktkonsten. I den svenska översättningen har Stolpe översatt 
mimesis med efterbildning (”Då efterbildning hör till vår natur”), vilket såväl 
Nussbaum som Halliwell skulle ha invändning mot. Aristoteles inleder Metafysiken 
med att människans natur innebär ett begär efter kunskap. Aristotle, Metaphysics 
[980a21]. 
464 Ellen Key, Barnets århundrade (Stockholm: Bonniers 1900), s. 160. 
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Tolkning och gemenskap 
Nussbaums aktualisering av Aristoteles tanke om sinnena [aisthesis] 
och föreställningförmågan [phantasia] som oskiljaktiga i människors 
uppfattning av världen är en tydlig kritik av en scientistisk 
kunskapssyn. Vad Nussbaum framhåller med hjälp av Aristoteles är 
att inget kan uppfattas oberoende av hur det framträder för den 
enskilda: 

Förnimmelser och tolkning kan inte skiljas åt, utan är i hög grad 
beroende av varandra. Det finns inget oskyldigt öga vid 
förnimmelser. Hur någonting phanetai för mig är tydligt relaterade 
till mitt förflutna, mina fördomar och mina behov.465 

Den antropocentriska, eller antropomorfa, förklaringsmodell som 
Nussbaum skriver fram med hjälp av Aristoteles filosofi ger en 
antydan om hur hon tänker sig att människor motiveras till handling.  

Aristoteles texter om människan är inte menade som en determi-
nistisk förklaring, menar Nussbaum, utan som ett doxologiskt, i 
betydelsen övertalande argument, utifrån de mål (telos) som han 
anser människor vara särskild ämnade för. Istället för den nihilism 
som hon ser i traditionen efter Nietzsche menar hon att insikten om 
människors bevekelsegrunder visar på nödvändigheten av att 
kultivera perceptionen i syfte att uppbåda en sensibilitet i tänkandet 
som förmår uppfatta nyanser och sådant som inte redan är bekant. På 
så sätt menar Nussbaum att Aristoteles filosofi bjuder in till att möta 
”det oförklarliga” med undran och vetgirighet. Istället för Diotimas 
kärleksmyt där kunskapen nås först genom att överskrida det parti-

                                                      
465 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 260f. [Citat: ”Reception and 
interpretation are not separable, but throughly interdependent. There is no innocent 
eye in perception. How something phanetai to me is obviously bound up with my 
past, my prejudices, and my needs.”] 
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kulära och sinnliga, för Aristoteles fram en immanent kunskaps-
förståelse som tar tillvara de enskilda tolkningarna i förståelsen av 
en helhet.466  

Kultiveringsprocessen är emellertid inte ett individuellt projekt. 
Om människans sårbarhet ligger i hennes beroende av en yttre 
omgivning, anser Aristoteles att det mest värdefulla i denna 
omgivning utgörs av kärleksfulla relationer. Nussbaum vänder sig 
mot den återkommande översättningen av philia som vänskap. I 
Fragility of Goodness argumenterar hon för att det istället bör över-
sättas med ett ömsesidigt kärleksförhållande som bygger på 
omsorgen om den andra.467 Denna affektiva relationsform går utöver 
ytliga former av samvaro där man samlas kring gemensamma 
intressen för intressets eget skull. Istället bygger det gemensamma 
på intresset mellan enskilda människor där de vill varandra väl, 
menar Nussbaum och citerar Aristoteles:  

Vänskap är ju gemenskap. [−−] Vad som än ger tillvaron en mening 
för varje människa eller är det mål som hon har valt att leva för, så 
vill hon hänge sig åt detta i sällskap med sina vänner. Därför är det 
som en del människor dricker tillsammans, medan andra kastar 
tärning, gymnastiserar och jagar eller filosoferar tillsammans. Alla 
tillbringer de sin tid i sällskap med andra och ägnar den åt det som 
skänker dem den största tillfredsställelsen i livet.468  

                                                      
466 Nussbaum, Love’s Knowledge, s. 78. 
467 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 354ff.  
468 Aristoteles, Nikomachiska etiken (1171b32-1172a8), citerat i Nussbaum, The 
Fragility of Goodness, s. 358 [Citat: ”For love is sharing […] And whatever each of 
them takes to be living or that for the sake of which they choose living, in this they 
wish to live with their philos. This is why some drink together, some play dice 
together, some exercise and go hunting together, or do philosophy together – each 
spending time in that which each particularily loves in life. For they want to live 
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Att leva tillsammans som Aristoteles föreskriver här tolkar 
Nussbaum som ”a thoroughgoing and unconstrained sharing in all 
activities that people judge to be pertinent to their human good 
living.”469 Denna gemensamma tillvaro är enligt Nussbaum skör i 
förhållande till yttre omgivningar eftersom den fordrar en 
långsiktighet som lätt kan påverkas och ändras.470 Till skillnad från 
den kantianska kärleken som bygger på plikt är den aristoteliska 
kärleken ”baserad på en persons varaktiga helhet”.471 Sett i relation 
till Nussbaums socialliberala utbildningsideal om en bred 
allmänbildning, står hennes idéer om en kärleksfull långsiktighet i 
konflikt med den kunskapssyn som ivrar efter att mäta kortsiktiga 
mål, vilken hon bland annat kritiserat i Not for Profit. Och när 
Nussbaum i Political Emotions argumenterar för kultiveringen av 
politisk kärlek för att säkra en stabilitet i det politiska livet och 
utvecklingen mot en liberal demokrati, är denna kärleksförklaring till 
en komplex helhet värd att komma tillbaka till.  

Kärlekens politik 

I Therapy of Desire betonar Nussbaum hur Aristoteles tankar om 
moral och psykologi skiljer sig åt i hans etik respektive retorik. I 
Retoriken är det den politiska ledarens politiska 
övertygningsförmåga som adresseras. Medan etiken koncentreras 
                                                                                                                
with their philoi, and they do these things and share in them with those with whom 
they want to live.”]  
469 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 358f. om Aristoteles, Nikomackiska 
etiken (1156b24-5). Liksom Aristoteles arbete i övrigt riktar sig dessa ideal endast 
till de med god karaktär, givetvis faller såväl kvinnor som slavar utanför denna 
kategori. Det kärleksfulla ömsesidiga meningsskapandet är således sällsynt 
framhåller han.  
470 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 360. 
471 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 360. 
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kring en förståelse av den etiska handlingens förutsättningar, riktas 
retoriken mot hur den politiska ledaren kan uppbåda en kultivering 
av medborgarnas känslor och strävanden: 

Aristoteles mål [i delar av Retoriken] är att göra det möjligt för den 
ambitiöse oratorn att frambringa dessa känslor hos en åhörarna. [---] 
För oratorn har inte möjlighet att påverka människors kroppar, att ge 
dem droger eller tvinga dem att känna. Om det finns något hopp om 
att retoriken kan göra det Aristoteles vill att den ska kunna, är det 
faktum att känslor tämligen förutsägbart faktiskt kan skapas och 
undanröjas genom diskurs och argument.472 

Den politiska ledaren har med andra ord till uppgift att främja vissa 
känslor hos sina medborgare och att reducera samt i bästa fall 
transformera andra känslor. Som vi kommer ihåg skiljer Aristoteles 
konsten [techné] från klokheten [fronesis], där den förra utgör en 
rörelse som sätter igång en process utifrån, medan den senare 
genererar rörelse ur sig själv. I sin känsloteori är Nussbaum 
noggrann med att skilja på de känslor som utgår från yttre påverkan 
och de känslor som utgår från en kultiverad erfarenhet. Om de förra 
karakteriserar omedelbara affekter så är det de senare hon räknar 
som kognitiva känslor.473 På samma gång som retoriken kan inge 
                                                      
472 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 82f. [Citat: ”Aristotle’s project [i delar av 
Retoriken] is to enable the aspiring orator to produce these emotions in an audience. 
[---] For the orator does not have the opportunity to work on people’s physiology, to 
give them drugs or light a fire under their hearts. If there is any hope of rhetoric’s 
doing what Aristotle wants it to do, it had better be the case that emotions can in 
fact be created and taken away pretty reliably by discourse and argument.”] 
473 Nussbaum, Love´s Knowledge, s. 78. Nussbaum betonar att det visst finns olika 
känslor och olika sätt att tala om känslorna. Vad hon gör är att peka på skillnaden 
mellan sin egen eudaimonistiska känsloteori den tradition inom känslofilosofin som 
utgår från Hume och som gärna lokaliserar känslorna till hur de visar sig i kroppen 
(bankande hjärta, rodnande kinder etc.). 
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hopp och stimulera människor till att arbeta med sin egen 
kultiveringsprocess så kan den också vara en förledande drog som 
skapar ett beroende av ytans stimuli. 

Vad politiska ledare har som uppgift i Nussbaums socialliberala 
aristotelism är att kultivera människors kärlek till det gemensamma, 
vad hon kallar politisk kärlek och som vi återkommer till senare. 
Men de har också ansvar för att lägga till rätta för etikens villkor, 
vilket jag ska se närmare på här. Den medicinska analogin som 
Aristoteles sätter upp för filosofin som etik utmärker sig på tre sätt, 
skriver Nussbaum. För det första har den ett praktiskt mål, för det 
andra är den värderelativ och slutligen bör den vara sensitiv till 
partikulära sammanhang.474 Som vi har sett förutsätter Aristoteles 
goda omständigheter för att en människa ska kunna utvecklas i 
enlighet med sin potential. Utöver kraven på fri tid för att kunna ta 
del av filosofiska samtal ansåg han att den tidiga utbildningen skulle 
fostra känslor och begär i enlighet med sina tankar om det goda.475 
Enligt Aristoteles saknar kvinnor och slavar potentialen att utveckla 
intellektuella förmågor. Samtidigt utgör familjen och det privata 
hemmet [oikos] en oersättlig del av uppfostran, där nära kärleksfulla 
relationer skapar förebilder för senare deltagande i det politiska livet. 
Aristoteles insikter om de tidiga känslornas roll för senare omdömen 
innebär en utmaning för den filosofi som kommer efter honom, 
skriver Nussbaum:  

Denna insikt, om den dras till sin spets, skulle förändra filosofin: för 
den innebär att filosofi, om den vill kunna handskas med känslor på 

                                                      
474 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 58. 
475 Aristoteles, Nikomachiska etiken, [1119b6], i Nussbaum, The Therapy of Desire, 
s. 82. 
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ett effektivt sätt, måste få tillgång till de nivåer av personligheten 
som stillsam dialektik inte kan nå.476  

Den uppdelning som ofta förekommer mellan det privata och det 
offentliga riskerar att leda till en fokusering på enbart det offentliga 
som politikens domän, framhåller Nussbaum. Ett resultat av detta ser 
hon i att det privata livets omständigheter ignoreras till fördel för 
föreställningen om människor som autonoma subjekt. I sina under-
sökningar såväl av själen som av djurens rörelse söker Aristoteles 
förklaringsgrunden till människors strävan och begär som fenomen 
innan han skriver fram en politik om hur det gemensamma livet bör 
organiseras. Vilka föreställningar man har om vad som är ända-
målsenligt för människan får därmed avgörande betydelse för vilka 
mål hon motiveras att sträva mot i Nussbaums tolkning.  

Till skillnad från Platon framhåller Aristoteles människans 
interna liv som handlingsgrund [arche].477 Varje människa kommer 
in i redan formade gemenskaper med sin egna unika början och 
utgångspunkt. I en förenklat liknelse kan vi se hur Platons argument 
om att fostra begäret [thumos] i enlighet med förnuftet, förändras hos 
Nussbaums Aristoteles till en kultivering av begärets förnuftiga 
egenskaper. För att förstå människors handlingar måste man se till 
deras grundläggande förutsättningar och hur den situation de 
befinner sig i inverkar på deras förmåga att handla, skriver hon.478 
                                                      
476 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 99. [Citat: ”This insight, if pursued all the 
way, would change philosophy: for it implies that philosophy, if it wishes to grapple 
with emotions effectively, must gain access to depths in the personality that calm 
dialectics cannot touch.”] 
477 Att förstå mänsklig handling: Slutrapport från ett forskningsprogram, RJ:s 
skriftserie 3 (Göteborg, Stockholm 2014), s. 15. 
478 Nussbaums tolkning av Aristoteles teleologi handlar om vad det är som är 
nödvändigt för att människor ska kunna aktualisera sin politiska potential. I 
Aristotle de Motu Animalium, s. 177 skriver hon: ”if a goal is to be reached, certain 
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Aristoteles fokus på rörelsen handlar om vad som ska till för att ett 
begär ska nå sitt mål och hur människor ser på sina egna möjligheter 
och begränsningar.479 Det är alltså inte vad man bör göra utifrån en 
rent intellektuell överläggning som Nussbaum ser som grund för 
handlingen. Att kunna handla i enlighet med det praktiska förnuftet 
omfattar istället en urskiljningsförmåga där tanke och känsla 
samverkar.480 Det är känslorna som avgör huruvida en handling är 
god eller om den bara är ett resultat av ett kontrollerat själv:  

Om jag gagnar andra utan att älska dem brister jag i praktisk 
excellens […]. Det är för att passioner är intelligenta och bildbara 
som de kan bedömas på det här sättet: att ha en verklig inre strid 
mellan förnuft och passion är att befinna sig i ett tillstånd av etisk 
omognad, att vara i behov av ytterligare övning.481 

För att en handling ska räknas som god måste den enligt Aristoteles 
vara frivillig och baserad på den handlande människans egna 
initiativ. Den kristna och kantianska etiken där handlingen utgår från 
redan formulerade principer för vad som är rätt anses således inte 
vara en god handling.  

Som förutsättning för det som Nussbaum i Aristoteles följd 
definierar som duglighet, ligger som sagt en perceptionsförmåga 
                                                                                                                
things must take place or be present.” Förhållandet mellan de mål man sätter upp 
och de handlingar som krävs för att uppnå målen måste ses från olika aspekter 
menar Nussbaum och hänvisar till Aristoteles Metafysiken VII 7 om 
nödvändigheten att förstå vad det är som utgör förutsättningarna för rörelse. 
479 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 178. 
480 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 308. 
481 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 309. [Citat: ”If I benefit others, but do 
not love them, I am lacking in practical exellence […]. It is because the passions are 
intelligent and educable that they can be assessed in this way: to have serious 
internal struggle between reason and passion is to be in a condition of ethical 
immaturity, to be in need of further training.”] 
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som utgörs av ett sensitivt intellekt. Att lägga till rätta för 
människors förmåga att ta medvetna val är för Nussbaum ett av 
utbildningens större ansvarsområden. Innebörden av detta ansvar är 
att offentliga institutioner måste sträva efter att i mötet med enskilda 
personer uppbåda en utvecklad finkänslighet och öppenhet för det 
okända liksom för sakers olika värde och ojämförbarhet.  

Genom att lyfta fram kärleken och begärets roll för politiken för 
Nussbaum in det personliga livets värden på en offentlig arena. I de 
intermediera kärleksrelationer som hon ser som en förutsättning för 
en fördjupad kunskap framträder tankar om gemenskaper som inte 
ser människor som utbytbara och där inbördes tävlan kan ersättas av 
en kritiskt uppmärksam omsorgskultur. Här återkommer också 
hennes tankar om den narrativa fantasiförmågan som förmågan till 
ett produktivt seende som kan se möjligheter utifrån oförutsedda 
situationer. Detta är även i enlighet med hennes tolkning av 
klokheten [fronesis] hos Aristoteles. 

Det personliga mötet mellan lärare och studenter, läkare och 
patient, domare och åtalad som Nussbaum ser som oumbärliga för en 
politisk demokrati har, inom den managementkultur hon kritiserar, 
ersatts av anonymiserande mått. Detta krav på enhet är, som vi har 
sett, hennes huvudsakliga och övergripande kritik av hennes samtida 
kunskapsteoretiska och etisk-politiska diskussioner. Det är också 
utifrån det hon ser som ett enhetssträvandets tyrrani hon 
argumenterar för nödvändigheten av att tänka om den grundlösa 
grund på vilken demokratin verkar. 
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Det mänskliga under omförhandling 

Nussbaums aktualisering av Aristoteles 

Uppgiften som jag här läser fram att Nussbaum föresatt sig – att 
skriva fram eller omförhandla den grund på vilken demokratin 
konstitueras – är svåröverskådelig. Men kanske kan man se denna 
tillsynes gigantiska ambition som ett argument om att fördjupa en 
samtida medvetenhet och förståelse för vad ett demokratiskt 
styrelsesätt innebär och vilka grundläggande antaganden som ofta 
ignoreras i debatten om hur kunskap distribueras och hur offentliga 
institutioner organiseras. Det Aristoteles framhåller som de 
teoretiska vetenskapernas uppgift är att hitta förståelsegrunderna för 
olika vetenskapsformer. Kunskapen om demokrati fordrar således en 
kunskap om såväl människor som styrelseformer. Och med 
Nussbaums kritik av det enas mått framträder demos inte som ett 
folk, utan som enskilda, unika individer. Den politik Nussbaum 
söker formulera har därmed en uttalad ambition om ett 
kultiveringsideal vars början kan härledas till varje individ som en 
särskild del av helheten. Den enskilda individens andra natur, i 
Aristoteles mening, är således inte determinerad, utan en 
möjlighet.482 Detta innebär i praktiken att Nussbaum skriver fram en 
socialliberal förståelse av Aristoteles essensialism där varje 
människa bär med sig en disposition att leva som politisk varelse. 
För att denna disposition eller potential ska kunna aktualiseras 
fordras särskilda omständigheter. I artikeln ”Human Functioning and 
Social Justice: In Defence of Aristotelian Essentialism” går hon hårt 
åt det hon ser som den samtida kantianska metafysiken: 
                                                      
482 Om arche och Aristoteles tankar om naturens disposition, se Charlotta Weigelt, 
”Ett möjligt ursprung? Aristoteles om naturens grunder och vetbarhet i Fysiken”, 
Filosofisk tidskrift 32.3 (2011). 
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När vi gör oss av med hoppet om en transcendental metafysisk bas 
för våra värderande bedömningar – och om allt annat – är vi inte 
kvar i avgrunden. Vi har allting som vi alltid hade: utbyte av förnuft 
och argument från människor i historien där vi – av historiska och 
mänskliga skäl men som inte är sämre för den sakens skull – anser 
att vissa saker är bra och andra är dåliga, vissa argument verkar 
sunda och andra verkar osunda.483 

Sökandet efter yttre, bestämmande lagar kan förklaras genom 
människans besvikenhet och skam över sin otillräcklighet, menar 
Nussbaum. Den essensialism hon i anslutning till Aristoteles 
försvarar handlar om att, trots alla kulturella och historiska 
skillnader, söka generella drag i förståelsen av människor varförutan 
det inte längre är just människor vi talar om, skriver hon.484 Att 
människors mänsklighet historiskt blivit villkorad av olika 
maktstrukturer är inte ett tecken på att man bör förkasta begreppet 
mänsklighet som sådant, hävdar hon, utan på att de som i olika 
sammanhang använt begreppet gjort detta i linje med sina egna 
fördomar. I Nussbaums enträgna försvar för kunskapens sannings-
praktik, återkommer den förståelse av diskrepansen mellan språk och 
förståelse som hon tidigare skrev fram från Herakleitos. Att hon åter-
kommer till försvaret för en ny humanism kan i synnerhet ses som 
en ansats till att återinrätta, i förståelsen åter inrätta, en förståelse av 

                                                      
483 Nussbaum, ”Human Functioning and Social Justice – In Defence of Aristotelian 
Essentialism”, Political Theory, vol. 20, nr 2, 1992, s. 212f. [Citat: ”When we get 
rid of the hope for a trancendental metaphysical grounding for our evaluative 
judgments – about the human being as about anything else- we are not left with the 
abyss. We have everything else that we always had all along: the exchange of 
reasons and arguments by human beings within history, in which, for reasons that 
are historical and human, but not the worse for that, we hold some things to be good 
and others bad, some arguments to be sound and others not sound.”] 
484 Nussbaum,”Human Functioning and Social Justice”, s. 215. 



252 
 

ett kognitivt samlingsorgan hos den enskilda individen varifrån ethos 
kan växa fram. I såväl ekonomismen som den förment postmoderna 
teoribildningen ser hon en urholkad subjektivitet varifrån individen 
som person varken kan tala eller talas till.  

Som vi har sett i Nussbaums läsning av Platon och Aristoteles 
återkommer hon med beskrivningar av en avhumaniserad 
mänsklighet, oförmögen att ens resonera kring andra värden än de 
omedelbart nyttiga. Hennes återupptagning av känslornas roll i den 
politiska filosofin som grund för en ny humanism har mötts av 
invändningar att hon för fram en föråldrad, normativ idé om 
människans natur, vilket vi såg tidigare i diskussionen om 
essentialism och i konfrontationen med Burnyeat. I hennes varningar 
för de humanistiska värdenas utdöende och hennes betoning på 
kultivering tangerar hon ett försvar för det mänskliga som 
oumbärligen för med sig risken att villkora vilka liv som erkänns 
som just mänskliga.485 Men för Nussbaum verkar också frånvaron av 
resonemang om det mänskliga kunna leda till avhumanisering. 

Susan Sontag noterade redan i essäsamlingen Konst och 
antikonst, hur ångesten för avhumanisering har rört sig från en rädsla 
för att det djuriska ska ta överhanden, till bilden där människan som 
maskin är berövad sina känslor och därmed sin mänsklighet.486 I det 
tidigare hotet ansågs känslorna, begäret, drifterna, mjukheten 
                                                      
485 Giorgio Agamben, Homo Sacer. Den suveräna makten och deet nakna livet, 
översättning Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: Daidalos 2010). I inledningen 
beskriver Agamben hur antikens filosofer hade två olika termer för att beskriva liv. 
Här skilde de på det nakna livet som blott innebar att vara levande och hur det 
skiljer sig från det liv som filosoferna diskuterar i den politiska filosofin. Vad som 
utmärker moderniteten liksom vår förståelse av demokrati är, skriver Agamben, att 
de liv som tidigare exkluderats från den politiska sfären numera finns innanför 
denna sfärs medvetenhetshorisont. 
486 Susan Sontag, Konst och antikonst, översättning Erik Sandin (Stockholm: 
PAN/Norstedt, 1969), s. 209. 



253 
 

försvaga intellektet, det som ansågs vara det signifikativt mänskliga. 
I en tid där maskiner anser hantera en instrumentell kunskap som 
vida överstiger människan i hastighet och exakthet, framstår känslor 
som något marginaliserat och hotat. Känslorna som tidigare utgjorde 
ett hot har således blivit något åtråvärt och oersättligt. Till detta ska 
läggas föreställningen om den ekonomiska människan, homo 
economicus, som endast handlar utifrån en genomtänkt strategi för 
egen vinnings skull.487  

Föreställningen om känslornas utdöende tematiseras i Jack 
Finneys The Invasion of the Bodysnachers (1955), ett exempel som 
både Sontag och Nussbaum tar i bruk.488 The bodysnatchers invasion 
av jorden innebär enligt Finneys film och tillika bok, att kärlek, 
skönhet och smärta går förlorade. Utomjordingarna är intelligenta 
och vänliga och deras handlingar är oantastliga, men de är i total 
avsaknad av känslor. För Nussbaum representerar dessa varelser den 
risk som kan uppstå genom att den politiska makten riktar allt fokus 
på instrumentella värden. Den slätstrukna, förment politisk korrekta 
medborgaren som inte förmår möta sina medmänniskor med humor, 
kärlek och medkänsla är ett hot mot livets ovisshet och sårbarhet, 
hävdar hon och varnar för ett samhälle med okänsliga, 
humorbefriade ”liberal New Deal-ish body snatchers”.489 Det rätta 
satt utifrån givna principer kan inte vara den enda riktgivaren för 
våra handlingar, betonar hon. Det goda omdömet som visar på ett 
sensibelt tänkande i oväntade situationer är väl så viktigt. (Sontags 
beskrivning av bodysnatchers för att illustrera exempel på hennes 
                                                      
487 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 441. 
488 Jack Finney, The Body Snatchers. New York: Dell Publishing. Boken finns också 
översatt till svenska, men den svenska titeln fångar inte upp de poänger Nussbaum 
och Sontag vill visa. Jack Finney, Den gröna mardrömmen, översättning Gösta 
Zetterlund (Stockholm: B. Wahlström, 1980). 
489 Nussbaum, Political Emotions, s. 393f.  
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samtida moralpanik publiceras drygt fyrtio år före Nussbaums 
beskrivning av de samma.) 

Själv insisterar Nussbaum på nödvändigheten av att lyfta fram 
olika förståelser av hur människor värderat begreppen människa och 
mänskligt och på vilka sätt tidigare förståelser ligger till grund för 
hur människor värderas olika idag. Med sitt åberopande av en 
universell mänsklighet har hon kritiserats för att upprätthålla 
eurocentriska värderingar och naiva humanistiska ideal. Själv 
argumenterar hon mot denna kritik och hävdar att en anti-
essentialism förnekar den roll som inlevelsen har på hur vi bemöter 
det främmande. Utan denna inlevelse förblir det främmande något 
annat än oss själva, och därmed något vi inte inkluderar i vår egen 
uppfattning om det goda livet och vad det ska innehålla, skriver hon:  

Detta något är del av den mänskliga naturen och en normativ etisk 
idé i sig, inte ett metafysiskt faktum: det betyder att fenomenet är så 
etiskt viktigt att livet skulle bli så kraftigt berövat att det inte skulle 
kunna identifieras som mänskligt.490  

I linje med vad som framkommer i citatet ovan och vad som tidigare 
diskuterats, förtydligas bilden av att den essensialism Nussbaum 
försvarar i sitt kultiveringstänkande inte handlar att bejaka 
inneboende värden, utan att hon snarare följer Aristoteles etisk-
politiska ansatser om att, genom deliberativa samtal, skapa kom-
plexa mål som kan vara riktgivande för människors gemensamma 
politiska liv.  

                                                      
490 Nussbaum, ”Response to the Papers”, s. 670. [Citat: ”That something is a part of 
human nature is itself a normative ethical idea, not a metaphysical matter of fact: it 
means that the item is so ethically important that a life without it would be so 
severly deprived as not to be recognizably human.”] 
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Med betoning på att rädda framträdanden (saving appearances) 
syftar hon till att man bör låta det förflutnas former framträda på en 
nutida offentlig arena där de kan undersökas, omförhandlas och 
aktualiseras istället för att förskjutas till en omedveten struktur.491 I 
”Emotioner och mänskliga samhällen” skriver hon om hur 
människans självbild formas av religiösa, metafysiska och 
vetenskapliga föreställningar. Genom att studera dessa ”mänskliga 
fenomen” kan man, anser Nussbaum, också få en djupare förståelse 
av den egna självbilden.492 Denna förståelse är också en förutsättning 
för kritisk granskning av det som framträder när vi belyser det 
förflutnas tankar i en nutida kontext, skriver Nussbaum, eftersom de 
flesta traditioner visar på såväl rasistiska och sexistiska tendenser.493 
Men om förståelsen av den egna självbilden ska vara en tillgång i 
överläggande samtal måste man vara medveten om att förmågan att 

                                                      
491 Nussbaums aristoteliska kultiveringstänkande kan diskuteras i förhållande till 
Kosellecks beskrivning av hur förståelsen av begreppet Bildung har skiftat genom 
tiderna från en teologisk begreppskonnotation, genom en upplysnings- och 
utbildningsförståelse till en modern form som främst handlat om självreflektivitet. 
Koselleck anser att den teologiska föreställningen om människans strävan mot Guds 
avbild lever vidare genom alla dessa tre stadier. Idén om individens längtan mot 
något högre än henne själv, och detta som själva förutsättningen för bildning 
återfinns bland annat hos Augustinus, Humboldt, Spencer och senare 
reformpedagoger. Det cartesianska res cogitans, tänkandets oberoende av den 
kroppsliga erfarenheten, återfinns i alla dessa förståelser av Bildung, skriver 
Koselleck. Han menar vidare att denna tanke är förenlig med nyplatonisternas 
längtan efter sanningens ljus. Vad vi i dag kan sammanfatta dessa förståelser som, 
menar Koselleck, är ett metafysiskt kunskapsmål där förnuftet söker sig mot en sann 
värld. Koselleck, ”On the Anthropological and Semantic Structure of Bildung” i The 
practice of conceptual history.  
492 Martha Nussbaum, ”Emotioner och mänskliga samhällen”, s. 382. 
493 Intervju med David Hills et al. för The Dualist, University of Chicago (Fall 
2004), s.60.  
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tolka världen är oskiljbar från de fördomar med vilka vi uppfattar 
såväl perceptivt som kognitivt, verkar hon mena. 

I Nussbaums läsning av Aristoteles framträder konturer till ett 
kultiveringstänkande som ser utbildningen i ett vidare politiskt 
perspektiv, utifrån tanken att vad som anses vara grundläggande 
förutsättningar för ett gott liv är föremål för en ständig diskussion 
inom överläggande, demokratiska samtal.  

Grundtanken i Nussbaums samtidskritik handlar om nöd-
vändigheten av att upprätta en antropocentrisk vetenskap, etik och 
politik utan transcendenta löften.494 Som Charles Taylor framhåller i 
sin recension av Fragility of Goodness innebär hennes försvar för en 
sårbarhetens filosofi en kritik av inte bara en positivistisk 
vetenskapstradition, utan också den kantianska moraletiken och den 
rådande utilitaristiska och ekonomistiska diskursen inom det 
politiska livet.495  

Hennes aktualisering av den aristoteliska kunskapsteorin och i 
synnerhet Aristoteles praktiska förnuft, fronesis, inom en 
nordamerikansk kontext utgör för Taylor ett välkommet komplement 
till hur Aristoteles diskuterats i relation till Heideggers och 
Gadamers tolkningar. Till skillnad från dessa talar Nussbaum inte 
om människors utkastadhet i världen, men väl om ”att vara förlorad i 

                                                      
494 I förhållande till vetenskapen gäller detta framförallt om diskussionen kring 
positivismens objektivitetskrav. Här hävdar Nussbam att varje anspråk på att 
distansera sig från den mänskliga gemenskapen genom att anta ett neutralt 
perspektiv är lika dogmatiskt som omöjligt.  
495 Här framhåller Taylor också Nussbaums perspektiv som ett alternativ till 
dikotomin mellan en tro på vetenskaplig objektivism och Frankfurtskolans kritik. 
Charles Taylor, ”The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and 
Philosophy by Martha Nussbaum” i Canadian Journal of Philosophy, vol. 18, nr 4, 
1988. 
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världen”.496 Denna grundläggande vilsenhet som hon menar 
utmärker det mänskliga livet utgör en drivkraft och ett sökande efter 
mening och förståelse genom berättelser. Nussbaum lyfter fram 
Aristoteles beskrivning av relationen mellan människors undran 
inför världen och hur man genom olika narrativ försöker gripa tag i 
eller ge form till det okända: “Personen som känner sig förlorad och 
är i ett tillstånd av förundran tror att han inte förstår något; det är 
därför som den som älskar berättelser på sätt och vis är en filosof 
eftersom berättelser är en del av förundran.”497 På detta sätt 
tillskriver hon filosofin en avgörande roll i människors liv och deras 
förståelse av världen. Återigen är det inte det kontemplativa 
filosofiska idealet Nussbaum vill främja, utan Aristoteles tankar om 
en praktisk filosofi som ligger till grund för människors förmåga att 
urskilja tillvarons enskildheter och erkänna olika värdens ojämför-
barhet.  

Hos Aristoteles hittar Nussbaum ett sätt att förhålla sig till de 
risker Platon beskrev som utmärkande för den demokratiska staten. 
Genom att skapa förutsättningar för en omsorgsfull kultivering av 
människors intellektuella och moraliska dugligheter, kan man få ett 
styrande folk som handlar i enlighet med sitt goda omdöme och sitt 
välutvecklade sinne för det gemensamt goda. Men Aristoteles Aten 
skulle snart komma att förändras och kultiveringen av de få, som 
såväl Platon och Aristoteles såg som en självklar avgränsning, kunde 
inte längre ge förhoppningar om ett stabilt styre. I nästa kapitel ska 

                                                      
496 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 259. [Citat: ”being at a loss in the 
world”.] 
497 Aristoteles, Metaphysics, [982b12-19], citerad i Nussbaum, The Fragility of 
Goodness, s. 259. [Citat: ”The person who is at a loss and in a state of wonder 
thinks he fails to grasp something; this is why the lover of stories is in a sense a 
philosopher, for stories are composed out of wonders.”] 
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vi se hur Nussbaums kultiveringstänkande riktar blicken mot ett 
större sammanhang. 

Sammanfattning 

I Platons försök att upprätta en politisk konst ser Aristoteles en 
ödeläggelse av politiken som sådan. Med detta fjärde kapitel har jag 
fördjupat förståelsen av Nussbaums samtidskritik genom att utforska 
hur hon skriver fram Aristoteles svar på Herakleitos och Platons 
utmaningar för tänkandet.498  
 I sin samtidsanalys riktar Nussbaum en skarp kritik mot de sätt 
som en strävan efter enhet och mätbarhet har lagt grund för en 
kapitalistisk begärstruktur och hur denna har främjat ett ensidigt 
fokus på upplysningstänkandets hårda värden som ekonomi och 
teknologi. Med Aristoteles insisterar hon på att det politiska inte kan 
underställas produktionen: Även om man kan driva en politik utifrån 
givna värden så kan man inte uppbåda en långsiktig stabilitet. 
Parallellt med den scientistiska vetenskapssyn som Nussbaum menar 
ligger till grund för humanioras marginalisering, anser hon att 
nyliberalismen tillsammans med somliga posthumanistiska teorier 
har verkat för en urholkning av tron på den enskilda människans 
unika värde. Det finns ingen etik utan etiska subjekt, hävdar 

                                                      
498 Aristoteles kritik av Platon utgör för Nussbaum en ingång till att kritisera hennes 
samtida utilitarism och kantianska etik, men hon är också kritisk till de sätt 
Aristoteles har tolkats inom en anglo-amerikansk filosofi. Hos Aristoteles ser 
Nussbaum en utveckling av den herakleitiska fenomenologin som ”tar till vara 
framträdelsesformer” och aktualiserar dessa i en samtida förståelse. Här skiljer sig 
Nussbaums läsning av Aristoteles från den katolska, eftersom hon insisterar på det 
förflutna som satt i ständig förändring. Samtidigt förenas deras intresse av att 
åberopa Aristoteles i kritik av en dualistisk kunskapsteori och ett samtida försvar för 
känslornas betydelse i det politiska livet.  
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Nussbaum. Vad som anses vara eftersträvansvärt för människor, som 
svar på frågan om hur man vill leva, måste vara föremål för etiska 
överväganden, vilka i sin tur varken är historiskt eller situationellt 
obundna.  
 Essensialism innebär i Nussbaums läsning av Aristoteles en 
strävan efter att se varje människas unika och varaktiga 
beståndsdelar som grund för ett ethos som kan aktualiseras. Om 
”mänsklig blomning” är kultiveringens mål, så bör detta förstås i 
pluralistiskt mening, betonar Nussbaum. Att Aristoteles betonar hur 
människors kontextuella förhållanden inverkar på deras möjligheter 
att kultiveras, innebär för Nussbaum en feministisk position som 
skiljer sig från idén om en autonom individ. Hon ser istället varje 
människas interna liv som grund för handling och den personliga 
kärleken som förebildlig för den politiska gemenskapen och tillika 
för offentliga institutioner. Det är kärleken som håller människor 
tillsammans, skriver Nussbaum, och påminner om Aristoteles 
jämförelse mellan staden och hjärtat. Hjärtat utgör också det 
kognitiva samlingsorgan, det gemensamma sinne som Aristoteles ser 
som stadens början och mål. Kärlek är också något som Nussbaum 
hävdar kan läras genom att kultivera ett produktivt seende. Detta 
seende är inte en fråga om inlärning, utan handlar snarare om 
utbildningens tillrättaläggande av villkor för individen att skapa av 
egen kraft. Men förmågan att leva tillsamman kräver också att vi kan 
föreställa oss att saker kan se annorlunda ut än det vår egen 
erfarenhet har visat oss, och här lyfter Nussbaum in litteraturens och 
konstens roll i att utvidga enskilda människors erfarenheter liksom 
att skapa gemensamma referensramar. 
 Utifrån en förståelse av tillblivandet som människors ändamål 
bryter Nussbaum med den tolkning av Aristoteles etik som anser att 
han värderar det kontemplativa livet högst. Det är en sensibel 
tolkningsförmåga och förståelsen för olika kunskapsformer som 
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utgör den aristoteliska utbildningens mål, skriver hon, där syftet är 
att utbilda medborgares perceptionsförmåga. Genom att kultivera en 
sensibilitet i tänkandet och en förmåga att lyssna kan människor 
uppfatta nyanser och ställa sig undrande och intresserade inför det 
som de inte känner till istället för att avvisa det främmande. På detta 
sätt framträder Aristoteles syn på seendet, theoria, som snarlikt 
Platons undran, vilket Nussbaum menar är början och målet med all 
filosofi. Men till skillnad från Platons episteme har Nussbaum skrivit 
fram en aristotelisk sinnlig klokhet som den grund ur vilken en 
modern demokrati kan byggas. 
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KAPITEL 5 
 

 
NUSSBAUM OCH HELLENISMEN – MOT EN 

TERAPEUTISK FILOSOFI 
 
 
 
 

När Alexander den store dör år 323 före vår tideräkning efterlämnar 
han sig ett vidsträckt rike som sträcker sig från Makedonien i väst 
ända bort till Indien i öst. Den aristokrati Platon försökte försvara i 
Aten har lösts upp och de rum där Platon och Aristoteles utvecklade 
filosofin har ändrats. Aristoteles flyr från Aten till sin hemstad 
Stageira där han dör året efter Alexander. Den era som nu inleds och 
som sträcker sig fram till år 31fvt är den som i eftertid har kommit 
att kallas hellenismen. Det är en tid kantad av oroligheter skriver 
Nussbaum. Gamla värden och traditioner luckras upp och olika 
kulturer konfronteras och ifrågasätter varandra. I denna uppbrottstid 
möts människors grundläggande osäkerhet och rädsla av astrologer, 
mystiker och siare som erbjuder sig att lindra människors oro och 
lidande. I denna kontext växer en ny filosofisk era fram. Epikuros, 
Pyrron och Zenon skapar den epikureiska, den skeptiska respektive 
den stoiska skolbildningen med den gemensamma föresatsen att bota 
människor från de skador världen åsamkat dem. Den medicinska 
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analogi som finns hos såväl Platon som Aristoteles utgör ett uttalat 
filosofiskt ideal för de nya skolbildningarna, men till skillnad från 
Aristoteles hävdar de att det goda livet innebär ett avståndstagande 
från livets materiella aspekter. Vad de däremot har gemensamt med 
Aristoteles och som Nussbaum lyfter fram är att de alla betonar 
utbildningens eller fostrans roll för människors möjligheter att leva 
ett liv i enlighet med det goda: 

 [De] insisterar på att mänsklig blomstring inte kan uppnås såvida 
inte begär och tanke, eftersom de normalt skapas inom samhället, 
avsevärt förändras. [−−] En genomförbar politisk attityd – såväl nu 
som då – måste också vara ta upp, vilket de gör, kritik och formning 
av utvärderande tänkande och preferenser.499  

När traditionella samhällsstrukturer löses upp övergår frågor om vad 
som anses värdefullt, vad människor strävar efter och drömmer om, 
till att bli en uppgift för politiken, skriver Nussbaum. Och visst kan 
den politiska resonansbotten som Nussbaum lyfter fram i 
hellenismen på många sätt liknas vid hennes egen tid. Att den 
hellenistiska filosofin blir så viktig för Nussbaum kan också ses i 
förhållande till hennes växande engagemang i samtida politisk 
teori.500 Ja, kanske kan grogrunden för den nussbaumska filosofin 
ses i parallellitet med hellenismens uppbrott från den klassiska 
filosofin, när traditionella strukturer och vanor sätts på spel i mötet 

                                                      
499 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 11. [Citat: ”[They] insist that human 
flourishing cannot be achieved unless desire and thought, as they are usually 
constructed within society, are considerably transformed. [---] Any viable political 
approach – now as then – must also be concerned, as they are, with the criticism, 
and the shaping, of evaluative thought and preferences.”] 
500 I samband med hennes engagemang med WIDER i Helsingfors utvecklas 
Nussbaums filosofiska arbete allt mer mot allmänpolitiska frågor vilket inte minst 
visas i hennes utveckling av teorin om förmågor.  
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med nya kulturer. Genom att undersöka hur epikureer, skeptiker och 
stoiker förde fram sina tankar om filosofins terapeutiska verksamhet, 
menar hon sig söka en djupare förståelse för de idégrunder i dagens 
politiska liberalism som delvis gått förlorade genom ett ensidigt 
fokus på ekonomisk frihet.  

I föreliggande kapitel undersöker jag hur Nussbaum aktualiserar 
den hellenistiska filosofin och vilka aspekter av denna tanketradition 
som omförhandlas genom hennes kultiveringstänkande med fokus på 
några nyckeltexter från The Therapy of Desire (1994) till The 
Monarchy of Fear (2018). Stoicismen är central i den känsloteori 
som Nussbaum lägger fram i Upheavals of Thought: The 
Intelligence of Emotions 2001, men hennes arbete med den 
hellenistiska filosofin började redan 1978 då hon tillsammans med 
klassicister som Julia Annas, Pierre Hadot, Myles Burnyeat och 
Richard Sorabji lyfte fram denna del av den antika filosofin, vilken 
de ansåg vara ignorerad inom deras samtida filosofihistoria.501 När 
The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics 
publiceras 1994 är begreppsparet känslor och politik mindre erkänt 
inom anglosaxisk filosofi och politisk teori. Den stoiska 
tanketraditionens terapeutiska filosofi som Nussbaum lyfter fram 

                                                      
501 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. IX. När Upheavals of Thought 
publicerades 2001 var det nästan ett decennium efter att Nussbaum presenterade 
utkastet till sin känsloteori med sina The Gifford-lectures i Edinburg. I tiden mellan 
föreläsningsserien i Skottland och bokutgivningen utvecklade hon sina tankar om 
den stoiska tanketraditionen och hur hellenismens idéer kan ligga till grund för en 
omformulering av känslornas roll i den liberala historieskrivningen. Förutom i en 
rad artiklar så framkommer hennes förberedande arbete med känsloteorin i Love´s 
Knowledge (1992) och The Therapy of Desire (1994). Till den skotska 
föreläsningsserien The Gifford-lectures har sedan 1888 intellektuella som Hannah 
Arendt, William James, Iris Murdoc och Noam Chomsky bjudits in. Nussbaums 
föreläsningsserie 1992 hade titeln ”Upheavals of Thought: A Theory of the 
Emotions”. 
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utgör däremot en tongivande diskurs i den del av amerikansk filosofi 
som influerats av fransk filosofi och som kanske framförallt 
förknippas med Pierre Hadots studier av den antika filosofin som en 
praktisk levnadskonst samt Michel Foucaults banbrytande studie om 
sexualitetens historia.502 

Annorlunda är det idag. Sett i ljuset av hur kognitiva 
beteendevetenskaper under det tidiga 2000-talet utgjort en stor del av 
det offentliga samtalet och institutioners försök att handskas med 
ökande psykisk ohälsa bland sina anställda, har den stoiska 
tanketraditionens terapeutiska filosofi, blandat med amerikanska 
psykologiska tolkningar av österländsk filosofi, mer eller mindre 
utvecklats till en livsstilsvara tillgänglig i varje företagshälsovård, 
veckotidning och nyhetsflöde.503 Inom en nutida pedagogisk och 
företagsekonomisk forskning som, med stöd av neurovetenskap, allt 
mer anpassas till ekonomiska intressen återfinner vi föreställningar 
som påminner om stoicismens tankar om att kunna kontrollera sina 
egna känslor och handla i enlighet med förutbestämda mål.504 Med 
böckerna Political Emotions (2013), Anger and Forgiveness (2016) 
och The Monarchy of Fear (2018) skriver Nussbaum därmed in sig 
in i en samtid där hennes tankar om en kultivering av politiska 
känslor verkar förenliga med en upphaussad tidsanda. Vad som går 
förlorat i denna sammanlänkning mellan Nussbaums filosofi och en 

                                                      
502 Hadots tänkande nämns endast i förbigående av Nussbaum. Medan han antar en 
filosofisk läsning av kultiveringstänkandets idé, handlar Nussbaums arbete om att 
omformulera detta tänkandets idégrund. Hadot, Vad är antikens filosofi?  
503 Massimo Pigliucci, How to be a Stoic: Using Ancient Philosophy to Live a 
Modern Life (New York: Basic Books, 2017). 
504 Ett exempel på detta är hur en rad kommunala skolor i Sverige har köpt in 
företagskonceptet ”The 7 habits of highly efficient people”, utvecklat av Stephen 
Covey. Konceptet som säljs till organisationer i syfte att effektivisera och ge 
individen eget ansvar har ett program för skolan som kallas ”Ledaren i mig”. 
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självterapeutisk konsumtionskultur är hur stoicismen utgör en ingång 
för hennes kritik av samtida diskussioner. Samtidigt kan hennes 
omförhandling av den hellenistiska filosofin ses som en fördjupning 
av hennes tankar om vad den antika filosofin kan tillföra hennes 
egen samtid. 

I likhet med samtida terapeutiska diskurser menar Nussbaum att 
känslor kan regleras genom att den som säger sig uppleva en känsla 
kan omvärdera sin upplevelse genom rationell självreflektion. Men 
hon förhåller sig också djupt kritisk till den idéströmning som 
numera anammat stoiska argument som medel för att hantera 
symptomen från en hyperkapitalistisk verklighet.  

Nussbaums läsning av den hellenistiska filosofin omfattar långt 
mer än vad som framkommer av detta kapitel. Hennes mest 
omfattande studie av den hellenistiska terapeutiska filosofin finns i 
The Therapy of Desire, men det är i Upheavals of Thought hon 
lägger fram sin känsloteori utifrån en omförhandling av stoicismen. 
Hennes arbete i Upheavals handlar emellertid inte mycket om 
hellenismens filosofer, utan övergår snart till en diskussion inom 
samtida känslofilosofi och en längre studie av begreppet medkänsla, 
för att därefter utforska känslornas roll hos bland andra Augustinus, 
Emily Bronte, Marcel Proust och Gustav Mahler. Även om dessa 
delar av Nussbaums känsloteori skulle berika studien av hennes 
kultiveringstänkande framförallt genom att visa på fler exempel, så 
anser jag att det handlar om variationer av den problematik som 
förekommer i hennes läsning av Herakleitos, Platon, Aristoteles och 
stoiker. Jag har därför gjort en avgränsning där jag koncentrerar 
läsningen till de potentialer för ett nutida tänkande som Nussbaum 
urskiljer genom sin omförhandling av den epikureiska och stoiska 
filosofin. Kapitlet inleds med att undersöka hur övergången från den 
klassiska till den hellenistiska filosofin tematiseras i Nussbaums 
författarskap. Därefter går jag in på hennes omförhandling av den 
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stoiska tanketraditionen som utgör en central del av hennes 
känsloteori. De terapeutiska ideal Nussbaum uppmärksammar hos 
stoiker blir en tillgång i hennes reflektioner om ett pedagogiskt 
förhållningssätt som hon menar är viktigt i dagens pluralistiska 
utbildning. För den terapeutiska pedagogik som framträder i 
Nussbaums läsning av den hellenistiska filosofin, närmar sig den 
psychagogia som hon menar är oumbärlig för att människor ska 
kunna träda ut ur den kultur som förfrämligar dem från såväl sig 
själva som från varandra. 

 

Från Aten till Rom 

Övergången från den klassiska till den hellenistiska filosofin kan ses 
som en utveckling i Nussbaums författarskap där hon söker sig från 
en smalare akademisk diskussion till att visa på filosofins relevans i 
ett mer publikt samtal. Men aktualiseringen av den terapeutiska 
filosofin kan också, och kanske företrädelsevis, ses som en 
fortsättning på de frågor Nussbaum försökte besvara med The 
Fragility of Goodness. I sin recension av boken hade Charles Taylor 
framhållit att en fördjupning av den stoiska traditionens tolkning av 
Platon kunde kasta ljus på Platons etik. Strävan efter att begränsa 
livets sårbarhet uppstod just utifrån insikten om känslornas roll för 
omdömet och för människors välbefinnande, skrev Taylor.505 Som vi 
såg tidigare i Nussbaums tolkning av Aristoteles moralpsykologiska 
ansatser om förhållandet mellan rörelse och handling tillskriver hon 
begäret en avgörande roll för människors vilja och drivkraft. Enligt 
Taylor är emellertid också Platons transcendenta idéer avgörande för 
förståelsen av vår egen strävan och inte minst för förståelsen av den 
                                                      
505 Charles Taylor, ”The Fragility of Goodness” s. 806. 
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sårbarhet Nussbaum beskriver. Vad Taylor ifrågasätter i Nussbaums 
tolkning av det antika arvet är att hon inte redogör för vilken plats 
hon vill ge denna ”strävan efter att överskrida oss själva [som] också 
kan ses som essentiellt mänsklig”506  
 Taylors kritik måste ha gjort intryck på Nussbaum, för i boken 
Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature (1990) 
ägnar hon ett helt kapitel åt hans fråga. ”Trancending Humanity” 
utgör den sista delen av denna bok som förutom att övergripande 
behandla etiska aspekter av människors möte med skönlitteratur 
utgör en fortsättning på flera centrala teman i Fragility of Goodness. 
Förståelsen av människors överskridande av det egna kan inte 
kategoriseras som ett antingen eller, framhåller hon som svar på 
Taylors fråga. Snarare vill hon lyfta fram en syn på ett inre 
överskridande som inte söker sig utöver det världsliga genom att 
förneka människors känslor och kontextuella sårbarhet.507 

I Therapy of Desire är det framförallt kopplingen mellan filosofi 
och terapi som Nussbaum tar fasta på, när hon lyfter fram känslornas 
roll för det politiska livet.508 I likhet med Platon brottas epikuréer 
och stoiker med väsentliga grundläggande problem som handlar om 
hur man bör bemöta och se på känslornas roll för förståelsen av hur 
man bör leva, skriver hon, och vad den hellenistiska etiken visar på 
är det filosofiska tänkandet som en ”medicinsk konst”.509 

Till skillnad från Aristoteles tankar om de kontextuella förutsätt-
ningarna som avgörande för människors förmåga att leva väl, 
menade epikuréer och stoiker att filosofins uppgift var att läka de 
skador människor blir påförda genom destruktiva sociala och 
                                                      
506 Charles Taylor, ”The Fragility of Goodness” s. 806. 
507 Nussbaum, Love´s Knowledge, s. 379. 
508 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 6. 
509 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 101. Se även Bernard Williams ”Do Not 
Disturb” i London Review of Books vol. 16, no 20, 1994. 
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institutionella strukturer. Det terapeutiska uppdraget bestod således i 
att utforska och synliggöra invanda fördomar och framförallt att 
komma till rätta med de känslor som följde av dessa fördomar. Vad 
den hellenistiska filosofin i likhet med Aristoteles visar är enligt 
Nussbaum att känslor och begär är olösligt förbundna med hur 
människor uppfattar världen.510 Det hon återkommer till i sin 
beskrivning av känslorna som kognitiva, är att de ofrånkomligen 
skapar en grund för tankar och perception men också att känslor 
formas och omformas genom utbildning och fostran. Det är det jag 
här beskriver som en kultiveringsprocess. I enlighet med hennes 
tolkning av Aristoteles och det aktiva livet som människans mål, har 
också filosofin ett aktivt syfte: ”Om man förstått hur en människas 
liv blir sjukt ska en filosof värd namnet – som en läkare värd namnet 
– försöka göra människan frisk.”511 Trots denna, i Nussbaums ögon, 
radikala tro på filosofins läkande möjligheter värjer sig Aristoteles 
för att föra in den medicinska analogin som förebild för 
pedagogiken. Denna skepsis kan kanske ses mot bakgrund av hans 
förståelse av kärleken som jämlik, där han är kritisk mot det 
hierarkiska förhållandet mellan lärare och elev.  

Det överläggande samtal Aristoteles ser framför sig i Atens polis 
sker mellan jämlikar som har ömsesidigt glädje av varandra. Utifrån 
detta listar Nussbaum upp en rad invändningar som hon menar att 
Aristoteles har mot den medicinska analogin. För det första riktar sig 
terapin mot den enskilda individen vilket står i kontrast till 
Aristoteles tankar om människor som alltid tillhörande en bredare 
gemenskap. Vidare har den medicinska analogin en instrumentell 
                                                      
510 Nussbaum använder begreppen perception och belief för att förklara hur 
perception och uppfattning är delar av samma kognitiva process. 
511 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 33. [Citat:”Having understood how human 
lives are diseased, a philosopher worthy the name – like a doctor worthy of that 
name – will proceed to cure them.”] 
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syftning som skiljer sig från Aristoteles tankar om egenvärdet i 
lärandeprocessen. Slutligen vänder sig Aristoteles mot alla 
dogmatiska läror och betonar värdet av att jämföra olika perspektiv 
och att fälla egna omdömen.512 När Aristoteles argumenterar för en 
kultivering av känslorna är det med andra ord inte som en kur som 
kan ta bort det onda, utan snarare som en vägledning mot den 
gyllene medelvägens psykologiska balans och självkontroll.513 Vad 
Aristoteles förbehåll leder till enligt Nussbaum är en elitistisk 
skolning för de redan priviligierade.514 Även om hon har försvarat 
Aristoteles som socialdemokrat, anser hon att hans praktiska filosofi 
i vissa avseenden kommer till korta vad gäller ambitioner att skapa 
en grund för demokratin, vilket är en underliggande ambition genom 
hela hennes kultiveringsarbete. Vad som för Nussbaum verkar vara 
Aristoteles största begränsning är just att hans tilltal är reducerat till 
att gälla en mindre elit i den atenska stadsstaten vilket försvårar 
översättningen till en nutida förståelse av demokratins betydelse och 
omfattning.515 

På annorlunda sätt förhåller det sig med epikuréer och stoiker. 
Även om de hyllar ett självbevarande och kontemplativt ideal, 
sträcker sig deras kultiveringstänkande långt utanför den grekiska 
stadsstatens murar.516 För Nussbaum blir denna inkluderande ansats 
en nyckel till den socialreformistiska idé som framkommer i hennes 
känsloteori.  

Vad är det då som karakteriserar övergången från Aristoteles till 
den hellenistiska filosofin? Här låter Nussbaum Epikuros framföra 
                                                      
512 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 73ff.  
513 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 82. 
514 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 101. 
515 Se Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 32. 
516 Se även Bo Lindberg, Stoicism och stat. Justus Lipsius och den politiska human-
ismen (Stockholm: Atlantis, 2001), s. 63ff. 
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kritiken av Aristoteles kultiveringstänkande. Även om Epikuros stod 
närmare Aristoteles än Platon i sitt tänkande hade han föga tilltro till 
den potential som Aristoteles såg i den politiska retoriken där talaren 
skulle anpassa sina tal i förhållande till vilka känslor han ville 
uppbåda hos sina åhörare. Tvärtom menade Epikuros att känslor och 
begär står i vägen för människors förmåga att söka lycka, och att det 
aktiva, politiska livet förhindrar deras möjligheter att leva väl. Det 
goda livet innebär för Epikuros en stillsam, kontemplativ tillvaro. 
Man skulle kunna säga att han anklagar Aristoteles för en felande 
samhällsanalys, vilket är fullt begripligt med tanke på de omfattande 
oroligheter som efter Alexander den stores död radikalt kom att 
förändra den antika stadsstaten och den tidiga demokratins 
förutsättningar. Epikuros tid är med andra ord en annan än 
Aristoteles, likaledes skiljer sig det goda livets utsikter sig åt. Den 
njutningspraktik som Epikuros förespråkar i sina tillbakadragna 
trädgårdar utanför Atens stadskärna är en hedonistisk idé om lycka 
som just njutning. Även om Nussbaum inte sympatiserar med den 
hedonistiska läran, håller hon med om den problematik på vilken 
hedonismen förs fram som lösning. Nussbaums beskrivning av 
Epikuros kritik av sin samtid skrivs fram som en röst i hennes eget 
nu: 

Vi ser människor kämpa frenetiskt efter pengar, efter berömmelse, 
efter gastronomiska njutningar, efter passionerad kärlek – människor 
som är övertygade av kulturen i sig, av de berättelser de vuxit upp 
med att sådana saker är mycket mer värda än de verkligen är. 
Överallt ser vi offer för felaktig social reklam, människor som i sina 
hjärtan är övertygade om att de inte kan leva utan sina pengar, 
importerade delikatesser, sin sociala status och sina älskare, trots att 
dessa övertygelser är inlärda och kan ha lite att göra med den 
verkliga sanningen om värde. [−−] Vi ser ett sjukt samhälle [−−] 
vars sjuka maximer om kärlek och sex gör hälften av dess 
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medlemmar till ägodelar, som både dyrkas och hatas, och den övriga 
halvan till sadistiska ägare som är sönderslitna av rädsla och som 
använder ännu mer påhittiga och förödande krigsmaskiner för att 
slippa ifrån den gnagande rädslan för sårbarhet. 517 

Är det Nussbaums egen eller Epikuros tid som åsyftas här? Eller kan 
Nussbaums aktualisering ses som ett uppluckrande av den egna tiden 
där det förflutna träder fram? Genom framskrivandets praktik får 
Nussbaum tillgång till fenomenet; ”vad vi säger” etc, vilket 
möjliggör en kritik av hennes samtid. Det största problemet som 
Nussbaum/Epikuros framhåller, är kanske att ”varhelst vi vänder 
blicken är människor […] i grunden okunniga om vad de tror på och 
vad som motiverar dem.”518 Det är med andra ord omedvetenheten 
om orsakerna till ens begär som utgör ett väsentligt problem enligt 
Nussbaum. Utan att stanna upp och ifrågasätta vad det är som 
eftersträvas menar hon att människor ofta begär det som de formats 
till att begära snarare än att de själva har kontroll över sina livsmål. 
De begär som formas utifrån sociala och kulturella normer står i 
konflikt med Aristoteles beskrivning av det goda livet som fritt och 
                                                      
517 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 103. [Citat: ”We see people rushing 
frenetically about after money, after fame, after gastronomic luxuries, after 
passionate love – people convinced by the culture itself, by the stories on which 
they are brought up, that such things have far more value than they in fact have. 
Everywhere we see victims of false social advertising: people convinced in their 
hearts that they cannot possibly live without their hoards of money, their imported 
delicacies, their social standing, their lovers – although these beliefs results from 
teaching and may have little relation to the real truth about worth. […] We see a 
sick society […] whose sick teachings about love and sex turn half of its members 
into possessions, both deified and hated, the other half into sadistic keepers, 
tormented by anxiety, using ever more ingeniously devestating engines of war, in 
order to escape its gnawing fear of vulnerability.”] 
518 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 103. [Citat: ”wherever we look, people 
[…] are profoundly ignorant of what they believe and what motivates them”.] 
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oberoende.519 Vad Epikuros visar, och som på sätt och vis gör 
honom till en föregångare till den psykoanalytiska teoribildning 
Nussbaum relaterar till i sin känsloteori, är att människors 
dödsångest utgör en omedveten bevekelsegrund för deras livsval och 
handlingar. Insikten om hur man har format sitt liv utifrån rädslan 
för att förlora det, är för Epikurus ett sanningens ögonblick då 
möjligheten ges att se klart bortom invanda föreställningar och 
mentala skyddsnät.520 

Med den epikureiska föreställningen om ett aktivt omedvetande 
kritiserar Nussbaum Aristoteles för en naiv tilltro till dialektikens, i 
förståelsen talkonstens, potential att ge människor tillgång till att 
välja det goda.521 Historien visar oss att människor ofta väljer det 
som varken gagnar dem själva eller andra hävdar hon. Vad den 
hellenistiska filosofin i allmänhet och den epikuriska i synnerhet 
belyser är hur kontextuella förhållanden ligger till grund för 
människors uppfattning av världen och vilka värden vi eftersträvar. 
Därmed kommer det filosofiska tänkandet till korta eftersom de 
ledare inom politik, rättsväsende och näringsliv som sätter villkoren 
                                                      
519 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, s. 31.  
”Det fullkomligt goda anses nämligen vara fritt och oberoende. Med det fria avser 
vi dock inte oberoende för en ensam individ, dvs. en varelse som för ett isolerat liv, 
utan en frihet som också utsträcker sig till ens förälder, barn, och maka samt 
vännerna och medborgarna överhuvudtaget, eftersom människan till sin natur är 
social.” 
520 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 199. 
521 I sin recension av The Fragility of Goodness framhöll Taylor att en fördjupning i 
den stoiska traditionens tolkning av Platon kunde kasta ljus på Platons etik, där 
strävan efter att begränsa livets sårbarhet uppstod just utifrån insikten om känslornas 
roll för omdömet och för människors välbefinnande. I The Therapy of Desire låter 
Nussbaum emellertid Aristoteles utgöra bakgrunden för hennes tolkning av stoiker. 
Charles Taylor, ”The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and 
Philosophy by Martha Nussbaum” i Canadian Journal of Philosophy, vol. 18, nr 4, 
1988, s. 806. 
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för politiken och som enligt Nussbaum är i störst behov av att 
granska sig själva och uppöva ett filosofiskt tänkande, inte verkar 
vara mottagliga för att ompröva sitt eget tänkande.522 Till skillnad 
från Epikuros tillbakadragande från det offentliga livet lyfter 
Nussbaum fram Lucretius som företrädare för en epikuristisk 
politisk filosofi. I synnerhet är det Lucretius poesi och hur han förde 
fram tankar om kärlek och begär som en ”sockrad utsida” på poesins 
medicin som hon lyfter fram.523 Genom att konfrontera människor 
med poetiska berättelser om den erotiska kärlekens destruktiva 
beroendemönster, menade sig Lucretius kunna bota dem från 
föreställningar om att hitta lycka utanför sig själva. Istället kommer 
de förstå nödvändigheten av att bygga ett inre försvar mot detta 
behov, framhåller Lucretius.524  

I Nussbaums längre utläggning om Lucretius i The Therapy of 
Desire, framkommer den rädsla för att förlora sig själv som hon 
menar präglar både antikens och hennes egen samtid. För Lucretius 
förmenta poesi är ytterligare ett försök att göra det osäkra säkert, 
skriver Nussbaum. Hennes kritik av en utilitaristisk, lösnings-
orienterad kultur som inte skapar utrymme för att öppna upp för en 
fördjupad granskning av egna försanthållanden visar på ett område 
inom kultiveringsproblematiken som handlar om de säkerhets-
åtgärder som mobiliseras utifrån en rädsla för det mänskliga livets 
ändlighet. Dödens närvaro är central i den politiska filosofin, och 
med Nussbaum ställs frågan om vilka spår en strävan efter odöd-
lighet lämnar efter sig. 

  

                                                      
522 Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 11. 
523 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 156. 
524 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 189ff. 
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Känslor som omdömen – 

Nussbaums omförhandling av den stoiska tanketraditionen 

Även den stoiska skolan såg det kontemplativa tänkandet – Platons 
tankar om filosofin som en förberedelse för döden – som det 
eftersträvansvärda i livet. Synen på vem som hade möjlighet att ta 
sig an denna uppgift var däremot en annan. Ett exempel på detta är 
den stoiska filosofen och tillika tidigare slaven Epiktetos (ca år 55 –
135) vars historia visar på en förändrad syn på vem som har 
möjlighet att utveckla ett filosofiskt tänkande. Utbildad i Rom 
fördrevs han senare till Grekland där han grundade en filosofisk 
skola.525 Epiktetos skrifter belyser den stoiska filosofins tankar om 
hur människors invanda seende begränsar deras syn på världen, 
skriver Nussbaum. De flesta människor förmår helt enkelt inte se 
saker ur olika perspektiv, hävdar hon, vilket också reglerar deras 
handlingar.526  

Målet för stoiker är att nå insikt om att alla känslor är 
föreställningar vilket kan föra dem till ett känslolöst och rent 
kontemplativt tillstånd av apatheia – ett tillstånd där man inte är 
påverkad av sina sinnesintryck.527 Den stoiska traditionen och dess 
efterföljare har ett rigitt förhållande till känslor skriver Nussbaum. 
Vad hon själv säger sig göra är att ta fasta på stoikers föreställning 
om känslor som tankar eller värdeomdömen utan att anamma deras 
syn på känslor som varande ett hinder som måste tas bort.528 För som 
vi har sett i Nussbaums omförhandling av den antika filosofin är 

                                                      
525 Anders Håkansson, ”Förord” i Epiktetos, Handbok i livets konst, samt 
utläggningar, översättning Nino Runeberg (Stockholm: Fabel, 1989), s. 5. 
526 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 327. 
527 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 301. 
528 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 298. 



276 
 

känslorna avgörande för det politiska och gemensamma livet och 
som Aristoteles betonar, skriver hon i The Monarchy of Fear, 
”[genom att] förlora fruktan, förlorar vi även kärleken.”529  

Den stoiska filosofin kom att få genomgripande betydelse för den 
politiska filosofin, framförallt genom dess inflytande på senare 
romerska politiker och tänkare som Cicero och Seneca. I kejsare 
Marcus Aurelius Självbetraktelser är den stoiska filosofin 
vägledande för hans tankar om livets förhållande till döden.530 
Framväxten av den terapeutiska filosofin under hellenismen innebar 
ett engagemang med världen och krav på handling, vilket på samma 
gång visade på en markering mot den rena kontemplativa filosofin. 
Samtidigt tog man vara på kravet om förnuftig argumentation, 
skriver Nussbaum.531 Trots likheter i synen på hur känslor och begär 
skapas genom samhället finns en grundläggande skillnad mellan 
Aristoteles och stoiker gällande vad denna insikt ska leda till. Medan 
Aristoteles såg känslorna som en nödvändig del av etiken och det 
praktiska förnuftet, ansåg de senare att känslorna förvrider 
människors uppfattning av det goda och leder till felaktiga val och 
handlingar.  

Hos epikureer och stoiker finner Nussbaum en filosofi som söker 
sig bortom deras samtids strävan efter materiell rikedom och status, 
något hon menar är en viktig påminnelse i nutiden:  

För om de hellenistiska tänkarna har rätt är beteendet hos personer 
som försöker maximera sin rikedom och andra njutningar – långt 

                                                      
529 Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 85. [Citat: ”[by] losing fear, we also lose 
love.”] 
530 Marcus Aurelius, Självbetraktelser, översättning Ellen Wester (Stavsnäs: Sjösala 
förlag, 2017). 
531 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 36 och s. 39. 
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ifrån att vara antingen naturligt eller rationellt – produkten av en 
sjuklig form av social undervisning.532 

Något som de båda riktningarna har gemensamt är enligt Nussbaum 
att de lyfter fram känslornas och begärets roll för tänkandet: ”För det 
är allmänt vedertaget bland hellenistiska tänkare […] att poesi 
framförallt påverkar själen genom att anpassa dess passioner.”533 I 
”Passion and Perception: Two Stoic Views” lyfter Nussbaum fram 
två olika svar inom den stoiska traditionen på Platons varningar om 
känslornas roll i den goda staten. Det ena svaret representerar en 
gren som ser känslorna som kognitiva, medan den andra grenen tar 
avstånd från känslorna som irrationella störningar. Den första 
riktningen som Nussbaum kallar ”det kognitiva perspektivet”, 
representeras av Chrysippus, Seneca och Epiktetos, vilka framhåller 
känslorna som formbara omdömen vilka påverkar och strukturerar 
det rationella tänkandets uppfattningsförmåga.534 Utbildningen får 
således en avgörande roll i kultiveringen av begäret i det rationella 
tänkandets tjänst. Den andra riktningen representeras av Diogenes 
som enligt Nussbaum bygger på Platons beskrivning av den 
tredelade själen. För Diogenes kan begäret inte ses som något annat 
än en irrationell del av själen. 

Nussbaum vänder sig mot den terapeutiska filosofin så som den 
utformades av stoiker och mot deras konklusion att känslorna måste 
                                                      
532 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 501. [Citat: ”For if the Hellenistic thinkers 
are correct, the behavior of individuals who seems to maximize wealth and other 
satisfactions – far from being either natural or rational – is the product of a diseased 
form of social teaching. ”] 
533 Nussbaum, ”Poetry and the Passions: Two Stoic Views”, s. 98. [Citat: ”For it is 
generally agreed, among Hellenistic thinkers […] that poetry makes it´s impact on 
the soul above all by altering its passions.”] 
534 Nussbaum, ”Poetry and the Passions: Two Stoic Views”, s. 98. [Citat: ”the 
cognitive view”.] 
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avlägsnas eftersom dessa har en så stor inverkan på omdömet. 
Lösningen att ta bort eller tämja känslorna var ju det som också 
Platon förordade i sin stat, där massorna skulle underordnas den 
härskande klassens förnuft. För Nussbaum ligger den aristoteliska 
lösningen närmare där man genom en bred utbildning utmanar 
invanda föreställningar. Ifrågasättandet av det man själv tar för givet 
är, menar hon, det bästa sättet att arbeta med en transformation av 
begäret. En fungerande välfärdsstat måste vända det sociala 
kontraktet på huvudet, verkar Nussbaum mena. I stället för Rawls 
tankar om en ”okunnighetens slöja” som förutsättning för att sätta 
generella mått som riktlinje för välfärdstaten, betonar Nussbaum 
vikten av att vara uppmärksam på olika värden, även de som vi inte 
redan känner till. Utgångspunkten för en fungerande demokrati 
måste, som hon ser det, bygga på en tanke om alla människors 
grundläggande behov och beroende av stöd som skiftar genom olika 
faser i livet.535 

Som vi redan har sett i Nussbaums läsning av Aristoteles begrepp 
phantasia frågar hon sig vad det innebär för den politiska filosofin 
att utgå från att människor befinner sig i en ständig tolkning av sin 
omvärld. Ja, själva perceptionen är en tolkande verksamhet, skriver 
hon. När hon utvecklar sin känsloteori i Upheavals of Thought 
skriver hon att känslorna kan beskrivas som våra föreställningar om 
de objekt vi omges av.536 Huruvida vi upplever dessa objekt som en 
tillgång eller som ett hot avgör vilka känslor det är som framträder. 
Hos den grekiska stoicismen hittar hon en syn på känslorna som 
värdeomdömen [evaluative judgements] som visar på människors 
sårbarhet gentemot yttre villkor vilket är bestämmande för vilka 

                                                      
535 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 425. 
536 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 16. 
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möjligheter de har i livet.537 Denna känsloteori kallar hon ”kognitivt-
utvärderande”, med vilket hon menar ”ingenting mer än ’ansvarar 
för mottagning och bearbetning av information’.” 538 

Låt oss stanna upp ett ögonblick vid vad hon säger här. Känslor 
är alltså omdömen. Förändrar man sina omdömen, hur man ser på 
saker och ting, menar hon att emotionerna och ens bevekelsegrund 
för handling också förändras. Det innebär att levnadskonsten är en 
fråga om seende. Latent i denna idé ligger den fara för populism och 
maktmissbruk som såväl Platon som Aristoteles betonade, och som 
för Nussbaum utgör den fråga som sedan antiken stått i centrum för 
den politiska filosofin. Om perceptionen av världen blir föremål för 
politisk kamp, riskerar frågor om sanning att reduceras till medel för 
demagogers talkonst. 

Att det är just stoiker som är tongivande för Nussbaums 
känsloteori visar på hennes sätt att använda sig av de spänningar och 
problem som hon läser fram i filosofihistorien. Vad stoiker kommer 
fram till vad gäller känslorna är att de har en så genomgripande 
verkan på människors möjligheter att leva väl att de argumenterar 
för en kultivering av tänkandet där känslorna utplånas till fördel för 
en oberoende tillvaro. Vad som visas genomgående i den stoiska 
tanketraditionen och som Nussbaum tar fasta på är att känslorna 
tillskrivs en avgörande roll för hur människor uppfattar världen:  

Till skillnad från behov som törst och hunger har de ett viktigt 
kognitivt element: de förkroppsligar olika sätt att tolka världen. […] 
Eftersom övertygelse är orsaken till känslan, kan känslan och därför 

                                                      
537 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 16. 
538 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 23. [Citat: ”cognitive-evaluative”,”nothing 
more than ’conserned with receiving and processing information’”.] 
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emotionen i dess helhet modifieras som en ändring av 
övertygelsen.539 

Relationen till särskilda saker och personer är en förutsättning för 
känslorna resonerar stoikerna, och genom att lyfta sig från det 
enskilda motar man samtidigt bort känslorna. Vi känner igen 
resonemanget från Diotimas tal. Seneca, som vi såg försvara en 
kultivering av mänskligheten i det första kapitlet, framhåller att 
känslorna inte är medfödda utan ett resultat av negativ påverkan, 
skriver Nussbaum. Likt ogräs anser han att känslorna bör rivas upp 
vid roten. Till skillnad från Aristoteles ser stoikerna därmed den 
dugliga handlingen som totalt känslobefriad. Också den äkta glädjen 
över att leva väl uppstår enligt Seneca när alla yttre värden är 
utsuddade, skriver Nussbaum. 540  
                                                      
539 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 369. [Citat: ”Unlike appetites such as thirst 
and hunger, they have an important cognitive element: they embody ways of 
interpreting the world. […] Since the belief is the ground of the feeling, the feeling 
and therefore the emotion as a whole, can be modified as a modification of belief.”] 
540 Nussbaum beskriver detta på många ställen. En kärntext för hennes känsloteori 
och beskrivning av stoikers önskemål om att utplåna känslorna är kapitel 10 i The 
Therapy of Desire, ”The Stoics on the Extirpation of the Passions.” I detta kapitel 
lyfter hon fram några av de punkter som kommer att göra en grundval för hennes 
känsloteori. Dessa punkter är: 1. Eudaimonia som oberoende av materiella 
förutsättningar; dygden är tillräcklig för att leva väl. 2. Filosofins terapeutiska 
potential får en annan tolkning hos stoiker än hos Aristoteles. Istället för Aristoteles 
föreställning om att känslorna bör kultiveras i enlighet med en gyllene medelväg där 
de är en nödvändig del av det goda omdömet och en dygdig handlingsförmåga, 
handlar den stoiska, terapeutiska filosofin om att avlägsna det sjukliga som i detta 
fall anses framkomma genom invanda känslor och begär. 3. Utmärkande för 
människor är att förnuftet så att säga kommer innan tolkningen; förnuftet innebär 
här egenskapen att se saker för vad de är. Förnuftet är också i högsta grad aktivt; att 
förstå innebär också att förändras. De instinktiva känslorna som uppstår utan att ha 
en förnuftig relation till det som framträder är vad Seneca beskriver som kroppsliga 
reaktioner. Dessa känslor är inte möjliga att kultivera, utan de måste tämjas och 
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Stoicismens syn på ”känslor som omdömen” och filosofins roll 
för människors uppfattning av världen kommer senare att utgöra 
grundläggande antaganden i Nussbaums känsloteori. Men redan i 
The Therapy of Desire framhåller hon värdet av att aktualisera det 
hellenistiska tänkandet i hennes samtida politisk-filosofiska 
diskussioner. I synnerhet betonar hon hellenismens tankar om den 
sociala och kulturella kontextens betydelse för människors 
emotionella utveckling och vidare betraktat hur detta påverkar deras 
handlande. 

Genom Chrysippus och Seneca skriver Nussbaum fram hur den 
stoiska tanketraditionen, trots den inledande analysen som 
överensstämmer med hennes egen kritik av Aristoteles, lade en 
grund för en föreställning om det goda livet som en uppfyllelse av 
den egna självtillräckligheten. Vad Nussbaum menar skiljer hennes 
teori från den stoiska är bland annat att hon ser det goda livet som ett 
liv i gemenskap, men också att hon beaktar hur förspråkliga 
omdömen ligger till grund för små barns och djurs uppfattning av 
världen. Här omfattar Nussbaums teori också estetiska upplevelser 
som inte kan fångas inom en språklig ram. Om vi kommer ihåg 
distinktionen mellan aisthesis och phantasia som två delar av 
individers tolkningsförmåga, så återkommer den i Nussbaums 
aktualisering av den stoiska tanketraditionen. Vad människor ser 
saker som inverkar på deras självbild och handlingar, skriver hon: 

 [M]ed hjälp av det kognitiva/utvärderande perspektivet är det lätt att 
se hur samhället kan påverka medlemmarnas emotionella repertoar. 
Om vi förutsätter att övertygelser om vad som är viktigt och 
värdefullt spelar en central roll inom känslor kan vi se hur dessa 
övertygelser kan påverkas kraftigt av sociala normer och individuell 

                                                                                                                
helst tas bort. Passionerna å andra sidan, är det som gör världen begriplig så som 
den är. Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 359-392. 
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historia, och vi kan även se hur förändrade sociala normer kan 
förändra känslolivet.541 

I Upheavals of Thought omförhandlar Nussbaum den stoiska 
filosofin genom att se känslor som värdeomdömen utifrån 
historiska, psykologiska och antropologiska perspektiv. På detta 
sätt hittar hon en ingång till en djupare och mer komplex förståelse 
av människors bevekelsegrunder och av hur en kultivering av 
seendet griper in i det offentliga likaväl som det privata livet.542 För 
om känslorna är kognitiva och följsamma i förhållande till 
reflekterande överläggningar behöver man inte sätta upp yttre 
regler i lika hög grad som nu, skriver Nussbaum, utan ”vi kan 
föreställa oss ett förnuft som når hela vägen in i personligheten och 
upplyser den rakt igenom.”543 I sammansmältningen av den 
aristoteliska kunskapsteorin och stoikers ”litterära och retoriska 
strategier” i synen på känslornas roll för omdömet, hittar hon 
således en politisk förankring för sitt moralfilosofiska tänkande.544 I 
den romersk-stoiska etiken riktar kultiveringstänkandet sig inte 
längre till en utvald aristokrati såsom var fallet inom den grekiska 
stadsstaten, utan det är frågan om en universell kultivering av 

                                                      
541 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 142. [Citat: ”[T]aking up the cognitive 
/evaluative view makes it easy to see how society could affect the emotional 
repertory of its members. If we hold that beliefs about what is important and 
valuable play a central role in emotions, we can readily see how those beliefs can be 
powerfully shaped by social norms as well as by an individual history; and we can 
also see how changing social norms can change emotional life.” 
542 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 235. Som stöd för det nära sambandet 
mellan det privata och det offentliga hänvisar hon till Winnicotts påstående att ”the 
personal and the political are inseparable”, Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 40. 
543 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 232. [Citat: ”we can imagine reason 
extending all the way into the personality, enlightening it through and through.”] 
544 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 486 
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mänskligheten, som i plural humanitas, bygger på ”mänsklig 
värdighet och självstyre”.545  

Föreställningen om en kosmopolitisk mänsklighet och ett 
världsmedborgarskap hittar Nussbaum i Ciceros beskrivning av 
koncentriska cirklar.546 Denna bild av hur den enskildas sympatier 
sträcker sig utöver egna intressen och så småningom vidgas ut till 
hela världen är en återkommande metafor hos stoiker, där de till 
skillnad från Aristoteles ser denna rörelse som förenlig med ett 
förutbestämt förnuft. Men samtidigt som Nussbaum försvarar 
stoikers förhållningssätt och de koncentriska cirklarnas etiska 
mönster tar hon avstånd från den förståelse av världsmedborgarskap 
eller kosmopolitism som sätter medkänsla med hela mänskligheten 
före nära kärleksfulla relationer. Det stoiska kultiveringstänkande 
som Nussbaum sympatiserar med innebär en gradvis utvidgning av 
individens rationella förmåga, något som möjliggörs i mötet med 
olika människor, först i hemmet, sedan i staden och till sist kanske i 
andra länder. Utbildningen får således en nyckelroll i det politiska 
livet där lärarens uppgift är att bemöta invanda fördomar och dåliga 
vanor så att eleven eller studenten växer och utvecklar sig så bra som 
möjligt. De övergripande mål som eftersträvas inom detta 
kultiveringstänkande är en utvidgad rationalitet, utifrån tankar om 
utbildningens roll för människors praktiska förnuft, deras känslor 
och vilja till det gemensamma livet.  

I Cultivating Humanity lyfter Nussbaum fram världs-
medborgaridealet som föredömligt inom högre utbildning, men i 
förordet till nyutgåvan av The Therapy of Desire från 2009 tar hon 
avstånd från kosmopolitismen och betonar att hennes teori om 

                                                      
545 Nussbaum, The Therapy of Desire s. 10 och s. 504. [Citat: ”human dignity and 
self-government”.] 
546 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 60 och The Therapy of Desire, s. 342. 
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förmågor inte är kosmopolitisk.547 Däremot återkommer hon ofta till 
Rawls ideal om det överläggande samtalet som överlappande 
konsensus.548 För Nussbaum betyder emellertid inte denna 
föreställning om konsensus ett överenskommande utan agonistiska 
spänningar.549 I The Monarchy of Fear beskriver hon rädslan för 
olikhet som ”ett monarkiskt begär”, vars ändamål är att kontrollera 
de människor som man upplever hotar ens egna värden. I en samtid 
som utmärks av en populistisk politik framhåller hon vikten av att 
kultivera en ”anda av meningsskiljaktighet” som vågar stå emot 
affektiva och populistiska argument.550 I hennes omförhandling av 
Rawls begrepp överlappande konsensus läser jag ett viktigt 
argument i hennes kultiveringstänkande som handlar om att 
fördjupa, förstå och analysera olika och motstridande åsikter. 
Nussbaum delar med andra ord stoikernas förståelse av känslor som 
värdeomdömen, och som vi har sett har hennes tolkning klara 
likheter med hennes läsning av Aristoteles epistemologiska och 
etiska teorier. I likhet med stoikerna anser hon att känslorna är ett 
uttryck för människors uppfattning av världen, liksom att denna 
uppfattning ofta är resultat av felaktiga föreställningar baserade på 
rädsla för det obekanta. 

                                                      
547 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. xv f. 
548 Se till exempel Nussbaum, Political Emotions, s. 131 och Nussbaum, Creating 
Capabilities, s. 89ff. 
549 En av samtidens skarpaste kritiker mot en konsensusstyrd politik är den belgiska 
filosofen Chantal Mouffe som varnar för att föreställningar om ett förment 
konsensus riskerar att skapa antagonistiska ytterkanter. Istället argumenterar hon för 
vikten av en agonistisk politik. Chantal Mouffe, Om det politiska, översättning 
Oscar Söderlind (Hägersten: Tankekraft, 2008 ), och Chantal Mouffe, Agonistik: 
Texter om att tänka världen politiskt, översättning Henrik Gundenäs (Stockholm: 
Atlas, 2016). Se även Jacques Rancière, Dissensus: On Politics and Aesthetics, red. 
och översättning Steven Corcoran (London: Continuum, 2010). 
550 Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 50. [Citat: ”spirit of dissent”.] 
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Det konsensusrelaterade ideal Nussbaum lyfter fram i det 
deliberativa samtalets möjligheter anklagas av hennes kritiker för att 
främja en postpolitisk diskurs som försöker utsläta politikens 
agonistiska dimensioner, men Nussbaum visar ett oomkullrunkeligt 
förtroende för det resonerande samtalets möjligheter förutsatt att 
människor får en grundläggande utbildning i tänkandets och fantasi-
förmågans konst.551 Ett problem med tolkningen av hennes filosofi 
som försvar för en universialistisk och konsensussträvande politik är 
att den upprätthåller den binära relation mellan det universella och 
det partikulära som Nussbaum försöker uppluckra. Det kan därför 
vara på sin plats att ge ett exempel som kan förvanska den i mitt 
tycke förenklade bilden av Nussbaum som universialist.552 

Att den etiska överläggningen är normativ, innebär för 
Nussbaums del att hennes egna förslag bör ses som en röst i samtal 
med andra normativa förslag och röster. Detta deliberativa 
tillvägagångssätt, som ofta förväxlas med anspråk på epistemisk 
sanning, är, skriver Nussbaum, ett arbete i ständig förändring.553 Det 

                                                      
551 Lisa Schwartzman, Challenging Liberalism: Feminism as Political Critique, 
(2006). Agonism syftar här till en politisk teoretisk tanke om att konflikter behövs 
för det politiska samtalet. Om detta, se Chantal Mouffe, Agonistik. 
552 Den återkommande kritiken av Nussbaum som konsensustänkare och 
universialist framkommer till exempel hos Jaggar, ”Reasoning About Well‐Being”; 
Bergdahl, Seeing Otherwise; Kearney, Traversing the Imaginary; Sharon Rider, 
“Cosmopolitanism Begins at Home: Or, On Knowing One’s Place” i Anders 
Burman och Synne Myrebøe (red.), Martha Nussbaum: Ancient Philosophy, Civic 
Education and Liberal Humanism (Huddinge: Södertörn högskola, kommande).  
553 Martha Nussbaum, ”Aristotle, Politics, and Human Capabilities: A Response to 
Antony, Arneson, Charlesworth, and Mulgan”, Ethics, 111, 2000. Ordet deliberation 
betyder överläggning och används flitigt inom politiska teori, i synnerhet i relation 
till Jürgen Habermas tänkande. Begreppet är emellertid Aristoteles och utgår från 
hans ideal om det överläggande, politiska samtalet i den antika stadsstaten. I Den 
nikomachiska etiken (s. 76), skriver han att överläggningen, alltså vad det 
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är ett tänkande som ändras och utvecklas genom den kritik och de 
invändningar hon stöter på i mötet med andra.  

För Nussbaum framstår både den så kallade postmodernismen 
och nyliberalismen som övergripande samtida narrativ som inte 
förmår tänka utöver de egna berättelsernas försanttaganden.554 Vad 
hon ser som gemensamt i dessa tankeströmningar är en urholkning 
av det mänskliga subjektet, eller individen, vilket medför en kris för 
för den humanistiska traditionens bildningstänkande. Med denna 
förskjutning av humanismen bort från den humanistiska veten-
skapens verksamhetsområde riskerar humaniora att åstadkomma en 
självförvållad alienation och förvittring, verkar Nussbaum mena.    

Just nu stämmer den nya subjektivismen, oavsett om det är fråga om 
ekonomi eller litteraturteori, inte med våra erfarenheter och 
reaktioner. Men vi kan välja att tillämpa teorin i våra liv och 
koncentrera oss på våra inbördes skillnader och vägra erkänna det 
som är gemensamt för oss alla. Och en dag kommer kanske 
människans värld att uppfattas annorlunda, genom samspelet av 
skillnader och det främmande. Då kommer vi, tror jag, inte att vara 
människor längre.555 

                                                                                                                
deliberativa samtalet överlägger om, är ”sådant som står i vår egen makt och som vi 
kan utföra.”  
554 Benhabib: ”Cultural Complexity, Moral Interdependence”, s. 235. Som Seyla 
Benhabib noterar är Nussbaums idéer om det goda livets förutsättningar något av en 
avart i den samtida politisk-filosofiska diskursen. Till följd av det sena 1900-talets 
ifrågasättande av övergripande narrativ betraktas universella föreställningar om 
rättvisa, ”framsteg och mänsklighetens förbättring” som både ”illusoriska och 
metodologiskt naiva”, menar Benhabib. 
555 Nussbaum, ”Human Functioning and Social Justice”, s. 242. [Citat: ”Right now, 
the new subjectivism-whether in economics or in literary theory - is false of our 
experiences and responses. But we can choose to follow theory in to our lives, 
focusing on our differences from one another and refusing to acknowledge what is 
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Nussbaums dystopiska bild visar på den risk hon ser i att förlora 
förbindelsen med de omedelbara sinnliga kunskaper och erfarenheter 
människor får genom att leva tillsammans. I flera texter som 
publiceras under framförallt 1990-talet kritiserar hon den 
ekonomistiska styrningen av offentliga verksamheter men också vad 
hon anser vara en nutida socialkonstruktivistisk determinism, som 
kanske snarare bör karakteriseras som den poststrukturalistiska 
teoribildningens genomslag vid amerikanska universitet och 
colleges. 

I en recension av dokumentären The Examined Life av Asra 
Taylor från 2008 riktar Nussbaum kritik mot Taylors val av de 
tänkare som ska företräda den sokratiska traditionen.556 Om filmen, 
där Nussbaum själv medverkade tillsammans med flera av sin 
samtids politiska tänkare, säger hon att det förutom henne själv 
endast var Anthony Appia och Peter Singer som var förtrogna med 
den sokratiska traditionen.557  

Nio år före dokumentären hade Nussbaum skrivit en annan 
recension om en av filmens huvudpersoner som fick stor 
uppmärksamhet inom den feministiska filosofin. I ”The Professor of 
Parody” anklagade hon den uppmärksammade och banbrytande 
filosofen Judith Butler för att förleda unga studenters tänkande så att 
de förlorade kontakten med ”the real situation of real women”.558 

                                                                                                                
common to all. And then perhaps one day, the texture of the human world will be 
differently perceived, perceived through the play of difference and strangeness. 
Then we will, I think, not be human beings any longer.”] 
556 De tänkare som intervjuas i Astra Taylors film är Kwame Anthony Appia, Judith 
Butler, Michael Hardt, Avital Ronell, Peter Singer, Sunaura Taylor, Cornell West 
och Slavoj Zizek. 
557 Martha Nussbaum, ”Examined Life (Inhereting Socrates)” i, Philosophical 
Interventions, s. 392. 
558 Nussbaum, ”The Professor of Parody”, i Philosophical Interventions, s. 199. 
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Till skillnad från den feministiska teoribildningen som, trots olika 
perspektiv, såg en förbättring av kvinnors liv som sitt primära 
ansvarsområde, presenterade Butler vad Nussbaum karakteriserade 
som en ”hip quietism”559:  

Den stora tragedin inom den nya feministiska teorin i USA är 
förlusten av känslan av allmänt engagemang. I detta avseende […] är 
det inte förvånande att den har dröjt sig kvar här där den 
framgångsrika medelklassen föredrar att koncentrera sig på att 
utveckla sig själv istället för att tänka på ett sätt som förbättrar 
andras materiella förhållanden.560 

Butlers vägran att utforma några normativa riktningar, ”this moral 
passivity” som är ”parodic and subversive”, öppnar upp för risken 
för illiberal politik, skriver Nussbaum: 

Det är en sak att säga att vi bör vara ödmjuka inför våra universella 
normer och villiga att lära oss av de förtrycktas erfarenheter. Det är 
en helt annan sak att påstå att vi inte behöver några normer alls.561   

Vad Butlers inflytande riskerar göra enligt Nussbaum är att skapa en 
föreställning hos unga akademiker att de hjälper den feministiska 
saken medan de i själva verket endast stänger in sig i en akademisk 
lek med språk och text som är förborgad för alla utom dem själva. 
Denna förledande teoribildning, skriver Nussbaum, ”collaborates 
with evil”.562  
                                                      
559 Nussbaum, ”The Professor of Parody”, s. 215. 
560 [Citat: ”The great tragedy in the new feminist theory in America is the loss of a 
sense of public commitment. In this sense, […] it is not surprising that it has caught 
on here, where successful middle-class people prefer to focus on cultivating the self 
rather than thinking in a way that helps the material conditions of others.”] 
561 Nussbaum, ”The Professor of Parody”, s. 209. 
562 Nussbaum, ”The Professor of Parody”, s. 215. 
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Svaren till Nussbaum lät inte vänta på sig. I Philosophical 
Invention återger hon olika responser på artikeln från bland andra 
Gayatri Chakravorty Spivak, Seyla Benhabib, Nancy Fraser, Joan 
Scott och Drucilla Cornell.563 Nussbaum är inte på det klara med sin 
egen maktposition när hon skriver om behövande kvinnor i andra 
länder, skriver Spivak, utan vad Nussbaum företräder är i själva 
verket en ”civilizing mission”.564 Scott är inne på samma spår och 
skriver att föresatser om att kämpa för det goda genom historien har 
visat på att ”too much ’good’ ends up as ’evil´.”565  

Vad som i efterhand framgår av dispyterna ovan är spänningen 
mellan poststrukturalism och politik, skriver Clare Hemmings 2011:  

trots kraften i det internationella motståndet mot Martha Nussbaums 
offentliga och ökända haranger mot Butler …, tycks vi nu 
(sociologer och kulturteoretiker) kunna komma överens om att 
kulturteorin verkligen gick för långt i riktning mot det textuella.566  

Hemmings kommentar är en reflektion över hur den feministiska 
teoribildningen har utvecklats under de senaste decennierna. I den 
feministiska teorins skiftningar från tidigt sjuttiotal till idag har 
Nussbaums liberala feminism i huvudsak koncentrerats kring frågor 

                                                      
563 Nussbaum svarar på alla kommentarer till ”The Professor of Parody” i 
Nussbaum, Philosophical Interventions, s. 220ff. 
564 Nussbaum, ”The Professor of Parody”, s. 217. 
565 Nussbaum, ”The Professor of Parody”, s. 219. 
566 Clare Hemmings, Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist 
Theory, s. 96. [Citat: ”despite the strenght of international opposition to Martha 
Nussbaum’s public and infamous tirade against Butler…, it appears that we (social 
and cultural theorists) can now agree that cultural theory did indeed go too far in the 
direction of the textual.”] 
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om kvinnors möjlighet till fria val i relation till kropp, sexualitet och 
utbildning.567  

Nussbaums tankar om det deliberativa samtalets möjligheter till 
att uppmärksamma och förändra människors livsval från förutfattade 
meningar till medvetna val har av hennes kritiker setts som en 
neokolonialiserande blick som i exemplet med indiska kvinnor i 
Women and Human Development.568 Mot detta hävdar Nussbaum att 
det handlar om att tillgodose människors levnadsval genom en 
kultivering av känslorna: ”Om vi betraktar känslor som impulser 
kommer vi att tro att vi endast kan utveckla eller förändra dem 
genom undertryckande.”569 Anser man att känslorna utgör en 
oumbärlig drivkraft gäller det att bemöta dem med insiktsfullt stöd. 
De val som görs får genomgripande konsekvenser för människors 
gemensamma liv. Det kultiveringstänkande Nussbaum skriver fram 
går utöver den enskildes omsorg om sig och är i högsta grad vad hon 
ser som en politisk angelägenhet. Man skulle kunna kalla det en 
fråga om kultiveringens politik. 

Analytisk pedagogik 

När det gäller synen på hur kunskap distribueras och produceras 
förhåller sig Nussbaums pedagogiska idéer långt ifrån en samtida 

                                                      
567 Nussbaums kritik av den kantianska etiken, liksom av poststrukturalistiska 
tankeströmningar har inneburit att hon anklagas för att vara anhängare av en anti-
teoretisk och apolitisk inställning till etiska frågor. Se Chris K. Huebner, 
Unhandling History: Anti-theory, Ethics, and the Practice of Witness (Duke 
University 2002).  
568 Gayatri Chakravorty Spivak, Att rätta orätt, översättning Mikaela Lundahl 
(Hägersten: Tankekraft, 2012). 
569 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 172. [Citat: ”If we see emotions as 
impulses, we will think that we can educate or change them only by suppression”, 
skriver hon.] 
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närsynthet som fokuserar på internationella kunskapsmätningar och 
omedelbart uppnåbara mål. Med den hellenistiska filosofin vill hon 
lyfta fram filosofin som en praktisk verksamhet i livets och 
kunskapernas tjänst. Som vi såg i hennes kritik av Butler tar hon 
uttryckligen avstånd från det hon ser som en tolkning av filosofin 
som en avskild, intellektuell verksamhet, och menar att dess uppgift 
måste vara att vägleda människor i frågan om hur vi bör leva våra 
liv. Frågan i sig är tidlös, universell och samtidigt både historiskt och 
kontextuellt betingad. Hon vill också visa att stoikers betoning av att 
kultivera sig själva och deras syn på filosofin som en levnadskonst 
inte bryter med nutida filosofiska krav på rationalitet och stringens. 
Här framhåller hon att Foucaults tolkning av den hellenistiska 
kulturen är missvisande eftersom han missbedömer det rationella 
tänkandets argumentativa och analytiska roll i den stoiska 
filosofin.570  

Som vi kommer ihåg från Gästabudet säger Sokrates att 
sanningen endast kan skådas när ögonen vänder sig bort från den 
sinnliga världen. I likhet med denna tanke antar den hellenistiska, 
terapeutiska filosofin att människors syn på världen kan förändras 
genom en kritisk, filosofisk skolning. Genom att få syn på 
underliggande orsaker till ens känslor och fördomar kan lärjungen 
tänka klarare kring sin egen situation och val i livet. Nussbaum 
skriver att ”medicinska ingrepp skulle föra […] en person närmare 
naturen, istället för längre bort från den.”571 Den eftersträvansvärda 
naturen var således ett normativt mål inom de skilda skolorna. 
Samtidigt kunde ett klandervärdigt beteende ses som en möjlig natur 
fördärvad av dåliga strukturer. Nussbaums definition av hur 

                                                      
570 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. xi. 
571 Nussbaum, The Therapy of Desire. [Citat: ”medical intervention would bring 
[…] a person closer to nature, rather than further away from it.”] 
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människors natur kan liknas vid en normativ förståelse av god hälsa 
är upplysande för hennes kultiveringstänkande: 

Precis som hälsa, vid realisering, realiserar systemet sig själv på ett 
blomstrande sätt utan sjukdom eller svårighet, kan vår morals och 
sociala naturs fulla blomstring föreställas som en fullständig aktivitet 
som kan uttrycka våra viktigaste förmågor, utan svårigheter som 
skulle fungera som hinder för detta självförverkligande.”572 

Den hellenistiska terapeutiska filosofin är därmed inriktad på att 
komma till rätta med samhällets brister genom att förändra den 
enskilda individen. Vad som är värt att sträva efter, vilka förmågor 
som ingår i ett gott liv, är just det som är föremål för det 
gemensamma, överläggande samtalet om hur vi bör leva, och för 
Nussbaum utgör detta en utgångspunkt för hennes egen politiska 
positionering och en kritik av stora delar av rådande politiska 
förhållanden. Men hur kan man bejaka olikheter och samtidigt 
utforma en normativ pedagogik som ser som sin uppgift att ta bort 
invanda fördomar? För att få en förståelse av Nussbaums möjliga 
svar på denna fråga behöver vi titta närmare på hennes tankar om 
pedagogens uppgift. 

Hellenismens terapeutiska filosofi liknar psykoanalysen i många 
avseenden skriver Nussbaum, med den skillnaden att den förra tar 
för givet att det är nödvändigt att ställa upp ett normativt ideal för 
vilka föreställningar, begär och preferenser man bör sträva mot i den 
terapeutiska behandlingen.573 Detta ger den hellenistiskt skolade 
                                                      
572 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 30f. [Citat: ”Just as health, when realized, 
is the system realizing itself in a flourishing way without disease or impediment, 
just so the full flourishing of our moral and social nature can be imagined as full 
activity expressive of our most important capabilities, without impediments that 
would act as barriers to that self-realization.”] 
573 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 26. 
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analytikern ett tolkningsföreträde i förhållande till analysandens 
situation. I likhet med den sokratiska metodens envisa frågor innebär 
den pedagogiska uppgiften att avlägsna invanda fördomar för att 
uppnå klarare kunskap. För Nussbaum utgör den stoiska tanke-
traditionen en utveckling av Aristoteles moralpsykologiska argument 
i en mer egalitär riktning:  

Idén om en universell respekt för mänsklighetens värdighet hos varje 
människa oavsett klass, kön, ras och nationalitet – en idé som sedan 
dess varit kärnan i alla ansedda politiska tankar i den västerländska 
traditionen – har sitt ursprung i en stoisk idé. 574 

De kultiveringsprocesser som den hellenistiska filosofin förespråkar 
utgår alla från normativa antaganden om vad det är som är värt att 
sträva efter, skriver Nussbaum, och på detta sätt skiljer de sig till 
exempel från det psykoanalytiska arbetssättet.575 I ”Analytic Love 
and Human Vulnerability” skriver hon om nödvändigheten av att 
diskutera kärleksbegreppet utifrån förhållandet mellan psyko-
analytiker och analysand.576 Denna problematik diskuteras också i 
”Eros and Ethical Norms”, och vi känner även igen temat från 

                                                      
574 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 12. [Citat: ”The idea of universal respect 
for the dignity of humanity in each and every person, regardless of class, gender, 
race, and nation – an idea that have ever since been at the heart of all distinguished 
political thought in the Western tradition – is, in origin, a Stoic idea.”] 
575 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 26. Från Winnicott tar Nussbaum fasta på 
en objektrelationsteori som stämmer överens med hennes argument om att en 
förståelse av det mänskliga innebär en uppmärksamhet om att människor är 
behövande, sårbara varelser. I Upheavals of Thought utvidgar hon denna teori till att 
också omfatta djur.  
576 Nussbaum, ”Analytic Love and Human Vulnerability”. 
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Nussbaums diskussioner av den auktoritära kärleken hos Platon.577 
För som hon skriver var den terapeutiska filosofin redan en 
utmärkande del av Platons filosofiska arbete där den kunde ta form 
som både gift och medicin. Men där Platon föreställer sig 
nödvändigheten av en nobel lögn för att statens invånare i tidig ålder 
ska anpassa sig till deras utpekade klasstillhörighet, skriver 
Nussbaum fram en positiv vision om en emanciperande utbildning. 

Det som visar sig här hos Nussbaum, och som hon har 
gemensamt med flera av sina samtida filosofer, är en påminnelse om 
hur sambandet mellan etiska och estetiska värderingar ofrån-
komligen formar politiska och sociala verksamheter. Uppmärk-
samheten kring detta förhållande har, vilket Nussbaum och andra 
belyser, i stort sett varit frånvarande i den nordamerikanska 
tanketraditionen till följd av Kants teori om omdömeskraftens 
apolitiska karaktär. I den filosofiska tradition som utgår från 
Mellaneuropa har emellertid förståelsen av det etiska och det 
estetiska och i synnerhet dessa kategoriers politiska bärkraft varit ett 
återkommande tema. Det är en liknande förståelse Nussbaum vill 
föra fram i en amerikansk kontext. Denna förståelse har enligt 
Nussbaum en radikal potential. 

[D]e antika argumenten, med deras betoning av terapi och deras 
intresse för radikal, personlig och social förändring, ger oss lovande 
paradigm för att vi ska kunna kräva att samhället och vi själva ska 
kunna förändras.578 

                                                      
577 Se Kate Larsons kritik av Nussbaums syn på kontemplationen som det samma 
som att lämna det enskilda i Kate Larson, ”Everything has to do with Passion”, s. 
161ff.  
578 Martha Nussbaum,”Therapeutic Arguments and Structures of Desires” i Julie 
Ward (red.), Feminism and Ancient Philosophy (New York: Routledge, 1996), s. 
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Utifrån pedagogens terapeutiska roll blir föreställningen om vad som 
är viktigt att sträva efter av avgörande betydelse för det pedagogiska 
förhållningssättet. I Philosophical Interventions drar Nussbaum upp 
två genealogiska linjer i förståelsen av det goda livet som särskiljs 
utifrån frågan om dugligheten är tillräcklig för det goda livet eller 
ej.579 Företrädare för den förra traditionen är enligt Nussbaum 
”Sokrates, Platon, de grekiska och romerska stoikerna, Spinoza, 
Kant och (på sitt eget sätt) Nietzsche.”580 Gemensamt för dessa 
tänkare är att de ser en kultivering av förnuftet som den enskilt 
viktigaste vägen genom vilken människan kan förverkliga sin 
mänsklighet. Den senare traditionen som ser kultiveringsprocessen 
som en social fråga representeras av ”de grekiska tragöderna (i 
synnerhet Sofokles), Aristoteles, det mesta av den kristna etiken, 
Rousseau och Marx”.581 I den eudaimoniska känsloteori Nussbaum 
själv utvecklat genom sitt författarskap aktualiserar hon spänningar 
mellan dessa traditioner i syfte att presentera vad hon kallar en 
”radikal politisk agenda”, som ett alternativ till det hon ser som den 
samtida målrationalitetens förnekande av den roll känslornas 
kultivering spelar i en välfungerande, liberal demokrati. 

                                                                                                                
215. [Citat: ”the ancient arguments, with their emphasis on therapy and their interest 
in radical, personal and social change, offer us promising paradigms for which we 
ourselves might ask society and ourselves to change.”] 
579 Detta ingår i en större diskussion om Aristoteles syn på det goda livet som 
innefattande det praktiska livet eller inte. I Nikomachiska etiken ger han vad som 
kan betraktas som motsägelsefulla utlåtanden om detta. Å ena sidan framhåller han 
det aktiva livets roll som människans bestämning, å andra sidan lyfter han fram det 
kontemplativa livet och bios teoretikos som det högsta goda. För en diskussion om 
denna konflikt i tolkningen av Aristoteles se Sarah Broadie, Ethics with Aristotle 
(New York: Oxford University Press, 1993). 
580 Nussbaum, Philosophical Inventions, s. 102. 
581 Nussbaum, Philosophical Inventions, s. 102. 
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I detta kapitels inledning ställde jag frågan hur Nussbaums 
tänkande förhåller sig till en samtida stoiskt inspirerad psykologi och 
populärkultur. Utan att ge något uttömmande svar på frågan 
förefaller en väsentlig skillnad vara hur Nussbaum ser på det 
offentligas ansvar att tillgodose möjligheter istället för funktioner. 
Det är som en politisk varelse, i betydelsen att ha förmågan att 
påverka sitt liv som del i ett större sammanhang, människan enligt 
Nussbaum förverkligar sin mänsklighet. Känslorna utgör här 
normativa vägvisare för tänkandet som vidare uttrycks i den 
politiska handlingen.582  

Men för att återknyta detta till Nussbaums syn på huruvida 
dugligheten är tillräcklig för ett gott liv eller inte: Varken drivkraft 
eller längtan är oberoende av individens kontextuella situation, 
menar hon. Det goda livet förutsätter som hon ser det ett samhälle 
som inte nöjer sig med enbart dugliga, pliktuppfyllande medborgare. 
Det förutsätter en politik som stödjer människor i att få utvecklas i 
enlighet med sina potentialer. Den aristoteliska tradition som 
Nussbaum knyter an till framhåller på det viset människans situering 
i en politisk kontext och det goda livet som en fråga om en 
pluralistisk gemenskap. Epikuros satte däremot dugligheten som 
fullt tillräcklig för det goda livet, varmed hans tänkande kom att bli 
en inspiration för utilitarismens anfäder Jeremy Bentham och John 
Stuart Mill vilka delade föreställningen om lust och nytta som 
indikationer på det goda. Men utilitarismens nyttomaximerande ideal 
är också en av måltavlorna för Nussbaums kritik. Med filosof-
läkarens blick på sin egen samtid skriver hon: ”Ingenting framstår 

                                                      
582 Nussbaum, Känslans skärpa, s.115. 
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som mer angeläget i dagens samhälle än rationell kritik av 
obegränsad hunger efter rikedom och makt.” 583 

Hos hellenismens filosofer hittar hon tankar om en terapeutisk 
verksamhet, en psychagogia som kan leda det politiska samtalets 
uppmärksamhet mot alternativa mål: 

Filosofi helar mänskliga sjukdomar, sjukdomar som orsakas av 
felaktiga övertygelser. Dess argument är för själen som läkarens 
kurer är för kroppen. De kan hela och ska bedömas i fråga om deras 
förmåga att hela. [−−] Om den förstås korrekt är den inte mindre än 
själens livskonst (techné biou).584 

Nussbaums uppdelning mellan en riktning som ser dugligheten som 
tillräcklig för det goda livet och en annan som utgår från människans 
kontextuella betingelser belyser de begreppsstrukturella kontexter 
som hon förhåller sig till i sin egen epistemologiska positionering 
och eudaimoniska teori.585 Välbefinnandet eller njutningen kommer 
                                                      
583 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 501.[Citat: ”Nothing seems more urgent in 
contemporary society than the reasoned critique of limitless wealth-maximizing and 
power-seeking.”] 
584 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 14. [Citat: ”Philosophy heals human 
diseases, diseases produced by false beliefs. Its arguments are to the soul as the 
doctor’s remedies are to the body. They can heal, and they are to be evaluated in 
terms of their power to heal. […] Correctly understood, it is no less than the soul´s 
art of life (techné biou).” ] 
585 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 25 och s. 33. Eftersom människors 
fördomar är omedvetna är Nussbaum kritisk till den filosofiska riktning som kallas 
”ordinary language philosophy” och hävdar att denna har likheter med den 
utilitaristiska filosofins kunskapssyn. Där den vanliga språkfilosofin utgår från 
exempel på människors uppfattning av världen, ser den terapeutiska filosofin ofta 
dessa exempel som uttryck för oreflekterade fördomar: ”Having understood how 
human lives are diseased, a philosopher worthy the name – like a doctor worthy of 
that name – will proceed to try to cure them.”. Hennes markering mot ordinary 
language philosophy kastar ljus på hennes återkommande försvar för erfarenheten 
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eventuellt som en följd av det dugliga livet, men har inget eget värde 
som i hedonismen. 

 

Att låta det frånvarande framträda 

Vad den hellenistiska filosofin visar, och som Nussbaum också 
anger som en anledning till att den blivit mer eller mindre ignorerad 
inom 1900-talets filosofihistoria, är att filosofin i hög grad förs fram 
genom texternas litterära och retoriska form.586 Här framträder en 
nyckelfråga för tolkningen av antika texter, för som hon återkommer 
till innebar förhållandet mellan det skrivna och det muntliga ordet i 
antiken att filosofin endast kunde skiljas från poesin genom myter så 
som Platon gjorde i Staten.587 Uppdelningen av filosofi, litteratur, 
estetik och politik i olika ämnen är som Nussbaum ser det ett resultat 
av 1800-talets konstruktion av filosofihistorien. Vad denna 
historieskrivning har gjort är också att skilja filosofin från historia, i 
förståelse av historia som potentiell aktualitet. Den moderna 
anglosaxiska filosofin är, som Nussbaum presenterar den, en 
historisk praktik som inrättar tänkandet inom en tidslighet som var 
främmande för antikens greker. 
 En risk med förståelsen av filosofihistorien som potentiell 
aktualitet är, vilket Nussbaums kritiker påpekat, att det rörliga (i 
Nussbaums filosofi herakleitiska) tänkandet gör filosofihistorien till 
ett bruksföremål, en tillämpbar praktik där det övergår till vad Platon 

                                                                                                                
som tankeutvidgande. Se även Jaggars kritik av Nussbaums tankar om filosofers 
tolkningsföreträde över vanliga människors liv i ”Reasoning About Well Being”. 
586 Nussbaum, The Therapy of Desire, s.43 
587 I Staten lägger Platon fram olika myter som ska stå i maktens tjänst, däribland 
myten om klasserna, grottliknelsen och myten om Er. 
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karakteriserade som sofisteri och eristik.588 Inte minst finns en 
övergripande problematik som handlar om vem som ges normativt 
tolkningsföreträde i en kultiveringsprocess där några anses vara mer 
klarseende än andra. För Nussbaum verkar det kritiska tänkandet 
vara en garant mot dessa risker. Det filosofiska tänkandets litterära 
aspekter och det litterära tänkandets filosofi utgör för Nussbaum 
terapeutiska verksamheter som har potential att bota människors 
vrångföreställningar, varmed de kan kultivera ett mer reflekterande 
sätt att se och uppfatta världen. Idén om filosofins terapeutiska 
verkan bär också med sig resonemang om utbildningens roll för 
människors sätt att uppleva världen och hur de handlar utifrån detta.  
 Med Political Emotions skriver Nussbaum fram ett normativt 
förslag om hur man genom offentliga institutioner kan främja en 
kultivering av sinnen och känslor och på så sätt bemöta de 
grundläggande problem som den platonska traditionen framhåller. 
Mot en gränslös maximering av egendom och makt, argumenterar 
hon för en kärlek till det gemensamma, ja, en politisk kärlek som 
kan erbjuda andra värden än de hon ser som för stunden rådande. 
Till de som är kritiska till hennes upprepade försvar för kärlek och 
medkänsla skriver hon: 

Skeptikern tänker antagligen att länder behöver tekniska 
beräkningar: ekonomiskt tänkande, militärt tänkande, effektiv 
användning av datorvetenskap och teknik. Det är klart att länder 
behöver dessa saker, men behöver de inte hjärtat? De behöver 
expertis, men behöver inte den sortens daglig känsla, den sympati, 

                                                      
588 Ett problem som ofta förekommer i mötet mellan filosofi och krav eller 
förväntan på tillämpbar vetenskap är att de filosofiska teorierna omformas till fasta 
former eller metoder som ska kunna användas på vilket material som helst. Platon 
skriver om hur de unga män som inte lärt tänkandets konst använder sig av de 
filosofiska argumenten som i en brottningsmatch. 
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tårar och skratt som vi kräver av oss själva som föräldrar, älskare 
och vänner eller den förundran vi känner inför skönheten? Om det är 
sådana länder är, skulle man mycket väl vilja bo någon 
annanstans.589    

Inte sällan återkommer Nussbaum till liknande formuleringar. 
Människor skapar sig själva i den bild de strävar efter, framhåller 
hon, och därför är det avgörande att kritiskt granska de ideal vi 
kanske tar för givna.  

Den politiska ledaren har till uppgift att främja vissa känslor hos 
sina medborgare och reducera andra känslor. Detta terapeutiska 
arbete ser Nussbaum också som föredömligt inom den hellenistiska 
filosofin, i synnerhet där filosofens roll är att avlägsna de 
vrångföreställningar samhället påfört sina medborgare. ”Medicinsk 
moralfilosofi […] hanterar människor vars övertygelser, önskemål 
och preferenser i sig är problemet”, skriver hon i Therapy of 
Desire.590 

Insikten om att känslorna är avgörande för omdömet innebär att 
de får betydelse för det politiska samtalet, och en av de centrala 
tankestrukturer i Nussbaums känsloteori handlar om medkänsla, 
compassion som ett övergripande kultiveringsmål. 591 Denna känsla, 

                                                      
589 Nussbaum, Political Emotions, s. 396f. [Citat: ”The objector presumably thinks 
that nations need technical calculation: economic thought, military thought, good 
use of computer science and technology. So, nations need those things, but they do 
not need the heart? They need expertise, but do not need the sort of daily emotion, 
the sympathy, tears, and laughter, that we require of ourselves as parents, lovers, 
and friends, or the wonder with which we contemplate beauty? If that’s what 
nations are like, one might well want to live elsewhere.”] 
590 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 26. [Citat: ”Medical moral philosophy […] 
deals with people whose beliefs, desires and preferences are themselves the 
problem.”] 
591 Nussbaum, Political Emotions s. 425ff. och s. 432f. 
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som hon menar kan läras ut, innebär en förändring i den enskilda 
individens känsloregister. Nussbaum påtalar att ett samhälle som 
strävar efter att vara en fungerande liberal demokrati inte kan bäras 
upp av förväntningar på människors respekt för lagens moraliska 
principer. I stället pläderar hon för nödvändigheten av att ett 
samhälle har en känslomässig överenskommelse där medborgare 
trots sina olikheter enas om en strävan mot det gemensamt goda. 
Detta fordrar en bildning av människors politiska känslor. Alla 
styrelseskick har varit beroende av detta menar hon, och även en 
diskurs som tillsynes förpassar känslorna till den privata sfären, 
fostrar sina medborgares känslor i enlighet med detta. De 
betydelsefulla och sammanhållna narrativ olika kulturer har haft är 
nödvändiga även för det sekulära samhället, enligt Nussbaum. 
Offentliga samtal, platser och högtider har en pedagogisk roll i 
skapandet av gemensamma förståelsehorisonter.  

I likhet med Aristoteles menar hon att det medborgerliga idealet 
bör vara en människa vars medkänsla med andras sårbarhet griper in 
i personens uppfattning om sitt eget liv:  

Den medkännande personen fortsätter att vara fullt medveten om 
distinktionen mellan det egna livet och den lidandes liv och söker 
efter det goda i den lidande som en separat person som hon har gjort 
till en del av sina egna mål och syften.592 

Den medkänsla hon skriver fram som föremål för en politisk 
psykologi ska inte förväxlas med ett sentimentalt medlidande. 

                                                      
592 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 335f. [Citat: ”the compassionate person 
remains fully aware of the distinction between her own life and that of the sufferer, 
and seeks the good of the sufferer as a separete person, whom she has made a part 
of her own scheme of goals and ends.”] 
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Snarare måste de känslor hon lyfter fram som viktiga i ett 
välfungerande samhälle utbildas i enlighet med kritiska och 
resonerande överläggningar: ”I korta ordalag är känslor i sig etiska 
och sociala/politiska i en etisk/politisk skapelse och delar av ett svar 
på frågan, ’Vad är värt att bry sig om?’, ’Hur bör jag leva?’”593 Vad 
människor anser vara viktigt i livet beror på vad de känner är 
värdefullt, resonerar Nussbaum. Det innebär att ”alla de stora 
känslorna är eudaimoniska, i betydelsen att de bedömer världen från 
personens egen utsiktspunkt och [dennas] förståelse av ett värdigt 
liv.”594 

Genom att aktualisera antikens föreställningar om det goda livet, 
i synnerhet så som det beskrivs av Aristoteles i Den nikomachiska 
etikens första bok, framhåller hon sin känsloteori som eudaimonisk:  

Inom eudemonistisk etisk teori är den centrala frågan man kan ställa: 
”Hur bör en människa leva?” Svaret på denna fråga är personens 
uppfattning om eudaimonia eller människans blomstring, ett helt 
mänskligt liv. En uppfattning om eudaimonia antas inkludera allt 
som personen tillskriver verkligt värde: om man kan visa att någon 
saknar något, utan vilket vederbörande inte skulle känna att livet 
vore komplett, är detta ett tillräckligt argument för att lägga till 
denna komponent.595 

                                                      
593 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 149. [Citat: ”In short, in an ethical/political 
creature, emotions themselves are ethical and social/political, parts of an answer to 
the questions, ’What is worth caring about?’, ’How should I live?’”] 
594 Nussbaum, Political Emotions, s. 11. 
595 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 31f. [Citat: ”In a eudaimonistic ethical 
theory, the central question asked by a person is, ’How should a human being live?’ 
The answer to that question is the person’s conception of eudaimonia, or human 
flourishing, a complete human life. A conception of eudaimonia is taken to be 
inclusive of all to which the agent ascribes intrinsic value: if one can show someone 
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Men vem kan säga vad det är som fattas i någon annans liv? 
Nussbaum ser även individuella upplevelser som en fråga för 
överläggning där individer och institutioner gemensamt bygger 
miljöer där människor reflekterar kring hur känslor inverkar på det 
gemensamma livet.596 En sensibel politik som strävar efter 
ömsesidighet bör omvärdera föreställningen om den aktiva, 
autonoma individen, skriver hon och riktar därmed en skarp kritik 
mot ett ensidigt fokus på handling som en eftersträvansvärd politisk 
kompetens: 

Inte heller ska vi acceptera den förenklade kontrasten mellan 
handling och passivitet […]. När allt kommer omkring är det exakt 
denna vägran att acceptera passivitet [...] som vi har kritiserat som 
patologisk narcissism samtidigt som vi noterar att sådan narcissism 
kan vara extremt vanlig i samhällen som överprisar manlig styrka 
och osårbarhet. 597 

Som svar på den människosyn som framträder i en del liberala 
politikers och filosofers kritik av välfärdssystemet som ett 
paternalistiskt ingripande som passiviserar människor från 
självständighet frågar Nussbaum hur de kan resonera på ett sätt som 
stigmatiserar dem som är redan utsatta. Ingen motiveras av risken att 
bli fråntagen grundläggande stöd, påtalar hon, tvärtom är det en 
politisk uppgift att se till att alla människors handlingsmöjligheter 

                                                                                                                
that she has omitted something without which she would not think her life complete, 
then that is a sufficient argument for the addition of the item in question.”] 
596 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 405. 
597 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 408f. [Citat: ”Nor should we accept the 
simplistic contrast between agency and passivity […]. After all, it is precisely the 
refusal to accept passivity[…] that we have criticized as pathological narcissism, 
noting that such narcissism can be extremely common in societies that exessively 
prize manly strenght and invulnerability.”] 
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tillgodoses.598 Och som vi har sett i Nussbaums förståelse av 
sinnenas perceptiva förmåga för omdömet måste de materiella 
villkoren inte bara möjliggöra handling, utan även bidra till 
utveckling av en pluralistisk perspektivförmåga. Det Nussbaum 
menar att filosofin kan tillföra den politiska diskursen är en öppenhet 
inför olika perspektiv och i synnerhet ett granskande av vad man 
själv tar för sant. Det granskade livet som Sokrates förespråkande 
innebar insikten om ens egen ovetande, vilket som Nussbaum ser det 
inte verkar vara ett framträdande ethos hos flera av de politiska 
teoretiker som är verksamma vid amerikanska och europeiska 
universitet.  

Det största hindret för människors möjligheter att förstå varandra 
är inte deras skillnader enligt Nussbaum, utan snarare en oförmåga 
att föreställa sig något annat än det de redan känner till. Den 
passivitet hon ser fördömas i en maskulin argumentationstradition är 
det hon själv ser som ett villkor för ett demokratiskt samtal. 
Perception och lyssnande – eller det jag har kallat tänkandets 
sensibilitet – är ingen motsats till den rationella argumentationen hos 
Nussbaum, utan snarare vad hon ser som en förutsättning för 
densamma. Känslorna beskrivs av Nussbaum som omdömen med en 
narrativ struktur. Vad människor känner är beroende av huruvida det 
de erfar uppfattas som en tillgång för eller ett hot mot det de 
uppfattar som det goda livet. Detta innebär i sin tur att hon 
argumenterar för berättande och konst som oumbärliga värden för 
kultiveringen av politiskt kompetenta medborgare.599 För det är inte 
genom skam eller straff som människor ändrar sina vanor på ett 
hållbart sätt enligt Nussbaum. Endast en fördjupad insikt, klokheten i 
aristotelisk bemärkelse, kan ge förhoppningar om en bättre framtid. 

                                                      
598 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 413.  
599 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 236. 



305 
 

Den narrativa fantasiförmåga som hon lyfter fram som en av 
utbildningens viktigaste uppgifter att främja är också vad hon kallar 
en ”poetisk exellens” som förmår bryta genom det invanda 
tänkandet.600 Konsten måste därmed skyddas från alla sorters 
moralism skriver Nussbaum.601 

Men att inom rådande politiska och filosofiska samtal öppna upp 
för ett sensitivt tänkande såsom Nussbaum skriver fram det från 
Herakleitos fragment fordrar en radikal ändring av 
perceptionsförmågan. Det seende hon förstår med psyche är en 
femininitet svårtillgänglig för den som är övertygad om vad den kan 
se. Nussbaum liknar denna femininitet vid en röst som, för den som 
väntar på det oväntade, kanske träder fram. 

Sammanfattning 

Aristoteles tankar om den etiska deliberationen som ett samtal 
mellan jämlikar utgör för Nussbaum en begränsning i förståelsen av 
Aristoteles i en nutida politisk diskussion. I detta kapitel har jag visat 
hur Nussbaum aktualiserar de hellenistiska skolorna och deras 
retoriska och litterära strategier som riktar sig, inte bara till 
stadsstatens fria män, utan till en mänsklighet, eller till 
världsmedborgare, som hon skriver i Cultivating Humanity. För vad 
hon hittar i hellenismen är en tid som på många sätt är lik hennes 
egen. Med utgångspunkt i de konflikter som uppstår på grund av 
olikheter och orättvisor anser hon att den stoiska förståelsen av 
känslor som värdeomdömen kan visa på hur man kan utbilda kloka 
känslor likaväl som kloka tankar. Filosofins uppgift idag, liksom 
under hellenismen, blir att läka de sår människor blivit påförda av 
                                                      
600 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 236 och s. 433. 
601 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 236. Själv anklagas dock Nussbaum ofta 
för ett moralistiskt urval i sina exempel från klassisk litteratur och musik. 
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samhällets patologiska strukturer. Vad nutiden behöver skriver hon, 
är en politisk kärlek som kan ligga till grund för en transformation 
av de destruktiva, maskulina begärstrukturer som hon menar 
härstammar från kapitalismen och de gamla hederskulturerna. Att 
förändra filosofin till en praktisk levnadskonst är som vi sett en 
politisk fråga för Nussbaum.  
 En återkommande kritik av Nussbaum är hennes kosmopolitiska 
sympatier. Genom att belysa hennes omförhandling av Rawls tankar 
om ett överlappande konsensus, har jag visat på hennes försvar för 
att kultivera en en anda av meningsskiljaktighet där olika åsikter får 
brytas mot varandra. 
 Ett centralt problem idag är, menar Nussbaum, att människor är 
omedvetna om orsakarna till sina egna begär, varmed de 
reproducerar de begär de lärt sig att sträva efter men som inte 
nödvändigtvs stämmer överens med deras egna innersta önskningar. 
En nyckel till den kultiveringens politik som framträder i Nussbaums 
omförhandling av filosofihistorien är den herakleitiska tolknings-
modell som tar form i början av författarskapet. Som hon skriver så 
är möjligheten till gemenskap och till att överskrida det hon ser som 
dagens genomgripande resentiment, en balanskonst mellan att 
glömma och att minnas. Men vad innebär minneskonsten, och vilken 
roll har denna konst i kultiveringen av politiska subjekt? 
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KAPITEL 6 
 
 

FILOSOFINS PRAKTIK, KÄRLEKENS DIALEKTIK – 
TVÅ TRAGEDIER OCH EN KOMEDI 

 
 
 
 

I Martha Nussbaums försvar av en filosofi som omfattar mer än vad 
samtidens vetenskapliga ideal tillåter, ekar renässanshumanisternas 
uppmaning om en återgång till antika grekiska skrifter för att utvidga 
det egna nuets orienteringshorisont. Att återvända till källorna 
innebär emellertid inte att dessa är att betrakta som färdiga 
representationer. Utan som vi har sett av Nussbaums aktualisering av 
den antika filosofin så framträder texterna i mötet med sin läsare. 
Undersöker man mänsklig handling och erfarenhet föreligger inte 
dessa som ”’ren’ or ’rå’ data”, utan handling kan endast förnimmas 
genom en förståelse av vad och hur människor ser, skriver hon.602  

Det kultiveringstänkande som har trätt fram i denna undersökning 
av Nussbaums författarskap visar hennes enträgna arbete med att 
förstå den tradition hon själv befinner sig i och omförhandla denna 
utifrån de samtida problemkomplex som hon befattar sig med. 

                                                      
602 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 268. 



309 
 

Denna omförhandling av hennes eget idéarv är vad jag har undersökt 
som kultiveringens politik. Kanhända är det också detta arbete med 
att syna och förändra den grund man står på, strukturerna för sitt eget 
tänkande, som utmärker bildning som motstånd. I de föregående 
kapitlen har vi, utifrån avhandlingens två inledande frågor, sett hur 
Nussbaum framställer Herakleitos, Platon, Aristoteles och den 
hellenistiska filosofin för att på djupet belysa och söka förståelse för 
sin egen tids etisk-politiska problem. Genom att aktualisera de 
potentialer som hon läser fram ur den tidiga filosofin skriver hon om 
sitt eget tänkandes ursprung i syfte att kunna tänka sina samtida 
etisk-politiska problem på nytt. Att Nussbaum betonar vikten av att 
kultivera ett seende som överskrider det omedelbart uppfattbara 
innebär att vi också måste ta i beaktande de estetiska aspekterna av 
hennes kultiveringstänkande. Detta leder oss också in på den tredje 
inledande frågan som utifrån Nussbaums filosofiska praktik söker en 
övergripande förståelse för hennes kultiveringstänkande och den 
omförhandling av det förflutna som uppstår genom kultiveringens 
politik. Om vi ska ta hennes kritik av det uppenbara, i detta fall vad 
det är som visas i den lästa texten, på allvar, är det relevant att 
uppehålla sig vid hennes inrättande av det tragiska som en estetisk 
aspekt av det filosofiska arbetet.603  

I föreliggande kapitel fördjupar jag tre av de tankespår som har 
återkommit i avhandlingens undersökning: Tragedin som det sårbara 
liv Platon försökte säkra sig mot, kärleken som ett mellanmänskligt 
band och hur Nussbaums i sitt filosofiska arbete förhåller sig till den 
tradition hon utgår från. Genom att först undersöka hennes läsningar 
av två tragedier och en komedi, och därefter utforska hur hon lyfter 

                                                      
603 Ordet tragedi har givits olika etymologiska betydelser, men det sista ledet i det 
grekiska ordet τραγῳδία, tragōidia betyder sång, vilket jag hos Nussbaum menar 
visar mot den litterära aspekten av filosofin som hon försvarar. 
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fram kärlekens terapeutiska roll för politiken och filosofin, försöker 
jag få en tydligare bild av Nussbaums filosofiska praktik. I slutet av 
kapitlet resonerar jag över hennes filosofiska arbete som en 
minneskonst.  

Jag vill också återknyta till avhandlingens initiala fråga om 
Nussbaums kultiveringstänkande skapar en möjlighet att tänka 
bildning bortom den tredelade problemkomplexitet som 
inledningsvis beskrevs som det falliska, det ekonomistiska och det 
nykonservativa. Utöver att undersöka Nussbaums kultiverings-
tänkande har ambitionen med denna avhandling även varit att få en 
uppfattning om hur bildning som motstånd kan förstås idag, och på 
vilka sätt Nussbaums tänkande kan vara en tillgång till att tänka om 
bildningsbegreppet bortom ett fallogocentriskt ideal. Som vi har sett 
i hennes författarskap använder hon litterära strategier för att 
omförhandla den filosofihistorieskrivning som aktivt ignorerat 
fantasi, känslor och sinnen eller som sett dem som störande för ett 
autonomt, rationellt tänkande. Det är också utifrån en litterär ingång 
jag hos Nussbaum kan urskilja ett motstånd mot den falliska 
traditionen där hon, istället för att mobilisera en argumentativ strid 
inom bildnings- eller kultiveringstänkandets givna ramar, aktiverar 
den röst som hon anser vara nedtystad inom den maskulina 
monokulturens självutnämnda monopol på Ordet som villkor för 
tänkandet. Det är också min egen övertygelse att denna kamp – som 
idag omfattar ett behov av att på djupet utforska hur de ensidiga mått 
som reglerar vår kunskapsekonomi och som framträder i det falliska 
problemkomplexets upprätthållande av patriarkala strukturer, det 
ekonomistiska problemkomplexets syn på kapitalets egenvärde och 
det nykonserva problemkomplexets förmenta traditionalism och 
nationalism – inte kan föras utifrån den falliska traditionens 
spelregler eftersom det är just dessa regler som behöver 
omkullkastas.  
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Om jag fram tills nu har undersökt Nussbaums tankar om filosofi 
och politik utforskar jag i detta kapitel hur hon arbetar med seendet 
som en filosofisk och politisk verksamhet. 

Nussbaum och det tragiska 

Givet Herakleitos insikt om att natt och dag är varandras 
förutsättningar, är frågan om det goda livets villkor enligt Nussbaum 
tragisk till sin struktur, såtillvida att det inte finns ett rätt, entydigt 
svar och att turen spelar en avgörande roll i människors liv.604 
Kritiken av den politiska filosofins kamp mot Herakleitos tragiska 
universum som människans villkor utgör en bärande idé i den 
kultiveringens politik jag har urskilt i hennes aktualisering av den 
antika filosofin. Hur vi kan leva tillsammans förefaller för 
Nussbaum vara en lika tidlös som tidspecifik fråga som endast kan 
besvaras genom samtal som strävar efter att uppmärksamma de 
särskilda behov som behöver tillgodoses för att människor ska kunna 
aktualisera sina potentialer. I de senare texter där hon utvecklar sin 
känsloteori framhålls värdet av en utvidgad förståelse av språket till 
att omfatta förspråkliga och konstnärliga uttrycksformer. Svaret på 
hur vi ska leva, verkar Nussbaum mena, ges endast genom ett 
ständigt interagerande med världens gemensamma erfarenhet, det 
logos, ur vilken varje själ träder fram. Ensam är människan inte 
kapabel att ta till sig denna föränderliga gemensamma erfarenhet, 
vilket var just vad Aristoteles framhöll då han skrev att det goda 
livet kräver ett socialt sammanhang – polis – för att människor ska 
kunna aktualisera sina politiska potentialer. Kanske är det också 
frågan om hur vi kan och bör leva snarare än dess svar som 
Nussbaum efterlyser i sina samtida etisk-politiska samtal? 

                                                      
604 Nussbaum, Political Emotions, s. 268. 
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 Även om Sokrates i Platons dialoger utgör sinnebilden av en 
person vars goda liv är helt oberoende av yttre påverkan, visar 
Nussbaum en vändning i Platons författarskap där han erkänner det 
sinnliga som avgörande för en kunskap om det goda. Men vad 
Sokratesgestalten tillför Nussbaums kultiveringstänkande är kanske 
framförallt förmågan att stanna upp och ifrågasätta det egna 
tänkandet. Det fria rum som Sokrates såg som ett villkor för tanken 
utmärks av ett utforskande som inte är riktat mot en lösning. De 
flesta av Platons dialoger är aporistiska, vilket betyder att de inte 
syftar till ett svar, utan snarare till nya frågor. För Nussbaum är 
undrandet och det mållösa utforskandet en förutsättning för det 
filosofiska tänkandet, och det är just denna undran som hon menar 
saknas i dagens etisk-politiska samtal och snabba sociala 
meningsutväxling. Vår tids sociala och politiska debatt liknar hon 
vid Sokrates samtid: 

Människorna som Sokrates ifrågasatte hade även dåliga sätt att 
relatera till varandra, vilket hörde ihop med deras dåliga självinsikt. 
De betraktade interaktion som en tävling i självhävdelse och sökte 
efter prestige genom att besegra sina ”motståndare” i debatter. De 
pratade mycket och lyssnade lite.605 

Till skillnad från de antika filosofer som såg undran som den 
erfarenhet som utgör tänkandets början har den så kallade analytiska 
filosofin följt Bacons och Descartes arbete med att säkerställa 
kunskap genom tvivel och svar.606 Vad Nussbaum menar att de 

                                                      
605 Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 227. [Citat: ”The people Socrates 
questioned also had bad ways of relating to others, connected to their self-
obtuseness. They approach interaction like a contest of boasting, and sought prestige 
by defeating their ’opponents’ in debate. They talked a lot, and listened little.”] 
606 Gammelgrekiskans aporia betyder utan väg, a-poria. 
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samtidigt försöker säkra sig mot, är den del av människors erfarenhet 
som innefattar poesi, berättelser, erotik, vansinne, dans och sång; en 
del som också kan beskrivas som en feminin röst som kallar från en 
konstruerad utsida och som inte kan bestämmas utifrån givna 
kategorier. Liksom i det falliska bildningsnarrativ jag presenterade i 
avhandlingens inledning framhålls det semantiska tänkandet hos 
Bacon och Descartes som ett bevis på de kunskaper som befäster det 
redan givna (cogito ergo sum). Deras kunskapsteoretiska antaganden 
medförde inte bara att den antika filosofins seende därefter tolkades i 
enlighet med en occularcentrism – en kunskapsteori där ögat hade 
företräde över andra sinnen – utan också att det reflekterande 
tänkandet inte längre förstods som en undran med ett öppet slut, utan 
snarare som underordnat ett problem som bör lösas, skriver 
klassicisten Andrea Nightingale.607 Med denna vändning i teoreti-
serandet om tänkandet försvinner också utrymmet för den insikt om 
tillvarons tragicitet som Nussbaum menar är viktig för ett 
demokratiskt samtal och förståelsen för det gemensamma. Vad hon 
ser upprepas i linje med denna antitragiska logik i dagens offentliga 
samtal är Platons förment avoga inställning till litteraturen, vilken 
gestaltas i en oförmåga att förstå människors olika sätt att uppfatta 
världen. Gränserna för vad som menas med rationalitet ritas här upp 
på vad hon karakteriserar som godtyckliga grunder. Det tragedierna 
kan lära dem som har glömt det, är att människors möjlighet att leva 
väl inte står under deras egen kontroll, utan att de tvärtom står och 
faller med kontextuella erfarenheter, skriver hon.  
 Återkommande lyfter Nussbaum fram Aristoteles tankar om hur 
man genom att ta del av berättelser som visar hur goda människor 

                                                      
607 Andrea Nightingale, ‘On Wandering and Wondering: "Theôria" in Greek 
Philosophy and Culture’, Arion: A Journal of Humanities and the Classics, 9, 2001. 
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utsätts för svårigheter kan uppbåda medkännande, sympati och 
trovärdighet – detta till skillnad från Platons politiska filosofi som 
avvisade tragediernas avslöjande av mänsklig sårbarhet. Men till 
skillnad från den antika filosofin är Nussbaums politiska tänkande i 
högsta grad individfokuserat utifrån en liberal idévärld vars 
kärnvärden står att finna i den amerikanska konstitutionen.608 När 
hon i slutet av Political Emotions lyfter fram konsten som en 
förbindande länk mellan människor med olika syn på frågan om hur 
idén om e pluribus unum skulle kunna bli verklighet så utgår hon 
från en idé om individen som oskiljaktig från sin del i ett större 
kollektiv. Det latinska uttrycket i citatet som betyder ”av många, 
en”, utgjorde USA:s valspråk från konstitutionen 1782 fram till 
1956 och härstammar från Paulus ord i Nya testamentet: ”Ty 
liksom kroppen är en och har många delar och alla de många 
kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med 
Kristus.”609 Denna paulinska kroppsmetafor utgör inom Nussbaums 
filosofiska ramverk en kritik av en autonomistisk individsyn, men 
den visar också på hennes tankar om hur det personliga, det unika i 
varje person (som visades i Alkibiades tal till Sokrates och i 
Sokrates avslöjande inför Faidros i kapitel 3), är av avgörande 
betydelse för det politiska: 

                                                      
608 Medan den franska revolutionen inspirerades av Rousseaus politiska och 
pedagogiska ideal där den demokratiskt lagstadgede staten utgjorde en given ram 
för det gemensamma, var Thomas Paines individliberala Common Sense vida läst 
inom en anglosaxisk kontext. En vidare studie av Nussbaums tankar om relationen 
mellan individ och samhälle skulle med fördel kunna belysas genom att läsa hennes 
politiska filosofi jämte Thomas Paine, Sunt förnuft, översättning, Thomas 
Warburton (Stockholm: Ordfront, 1986) och Jean-Jacques Rousseau, Om 
samhällsfördraget eller statsrättens grunder, översättning, Sven Åke Heed och Jan 
Stolpe (Stockholm: Natur och Kultur, 2018). 
609 Första Korinthierbrevet 12.12. Bibeln. 
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Jag hävdar att den antika grekiska traditionen [−−] har rätt: 
medkänsla kräver en tro på en gemensam mänsklighet. vi förstår inte 
signifikansen eller lidande eller avsaknad eller handikapp förrän och 
tills vi sätter in det eller den i en uppfattning om vad det innebär för 
en människa att blomma. [−−] medkännande identifikation behöver 
inte ignorera konkreta lokala skillnader; faktum är att den som bäst 
kräver en sökande analys av skillnaderna för att det allmänna goda 
ska kunna realiseras ordentligt i det nya konkreta fallet. Men lärande 
om och från den andre motiveras i Aristoteles egna studier av andra 
kulturer av övertygelsen om att den andra är en av oss. 610 

I vägen för möjligheten att förstå varandra står, som Nussbaum ser 
det, den inlärda perceptionsförmåga som ligger till grund för 
värderingar om hur vi själva bör vara och om hur människor bemöter 
det som skiljer sig från det egna. För att mota bort den rädsla som 
hindrar människor från att ifrågasätta och utvidga sin egen 
perceptionsförmåga behövs det enligt Nussbaum en ”mass-
kultivering” som kan kultivera människors förmåga att uppfatta 
världen utifrån en rad olika perspektiv och där det emotionella och 
rationella inte ses som skilda åt. Med ordet masskultivering 
tydliggörs en spänning i det nussbaumska kultiveringstänkandet där 
hon betonar vikten av varje människas säregenhet som potential och 
unik utgångspunkt. Detta samtidigt som hon argumenterar för 

                                                      
610 Nussbaum,”Human Functioning and Social Justice”, s. 239 och s. 241. [Citat: ”I 
claim that the ancient Greek tradition […] are right: compassion does require the 
belief in a common humanity. We do not grasp the significance or suffering or lack 
or impediment unless and until we set it in the context of a view of what it is for a 
human being to flourish. [---] compassionate identification need not ignore concrete 
local differences; in fact, at its best, it demands a searching analysis of differences 
in order that the general good be appropriately realized in the new concrete case. 
But the learning about and from the other is motivated as it is in Aristotles´ own 
studies of other cultures: by the conviction that the other is one of us.”] 
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kultiveringen som en politisk angelägenhet och för vikten av att 
politiker är medvetna om hur organiseringen av samhället och dess 
kunskapsdistribution är avgörande för människors möjligheter att 
utveckla ett sinne för det gemensamma. 
 Det främmande som vi har svårt att stå ut med, vare sig det är hos 
oss själva eller hos andra, kan med fördel bemötas med humor enligt 
Nussbaum. Först när människor blir medvetna om sina förutfattade 
meningar som fördomar kan de granska sig själva och förändra sin 
syn på sig själv och andra. En idealbild för utvecklandet av detta 
förhållningssätt hittar hon i antikens komedier.611 Likaså hävdar hon 
att fruktan måste mötas med medkänsla och här utgör de grekiska 
tragedierna en tidlös tillgång. Genom att sätta sig in i andra 
människors situation, framstår dessa inte längre som hotfulla och 
oförståeliga, skriver hon, utan som begripliga utifrån sina sociala och 
kulturella sammanhang. 
 Vi har sett hur Nussbaum är noggrann med att betona det 
rationella och resonerande tänkandet som utmärkande för de tänkare 
hon lyfter fram i den antika filosofin samtidigt som hon ifrågasätter 
uppdelningen mellan känsla och förnuft. Att känslor och rationalitet 
påstås vara varandras motsatser bygger på “ett misslyckande med att 
definiera vad känslor är och tvetydigheten mellan ett deskriptivt och 
ett normativt bruk av ‘förnuft’ och ‘förnuftigt’”, skriver hon i Poetic 
Justice.612 Felslutet att bedöma rationaliteten deskriptivt tar sig 
uttryck i nutida utilitaristiska förklaringar, exempelvis Richard 
Posners grundantagande ”that people are rational maximizers of 
satisfaction”.  
                                                      
611 Nussbaum menar att en del av det som saknas från Aristoteles författarskap är 
hans tragedier.  
612 Nussbaum, Poetic Justice, s. 54. [Citat: ”a failure to define what emotions are 
and by equivocation between a descriptive and a normative use of ’reason’ and 
’rational’”.] 
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 Argument för att känslorna är irrationella spårar Nussbaum till ett 
antal fördomar som vi har tagit del av i de föregående kapitlen. I 
Poetic Justice sammanfattar hon dessa fördomar utifrån fyra 
aspekter.613 Den första aspekten följer arvet från Platon där 
känslorna ses som oregerliga krafter vilka ofta kopplas till det 
feminina eller kvinnan. Den stoiska skolans avståndstagande från 
känslorna, på grund av att de påverkas och formas av de materiella 
förutsättningarnas betydelse för det goda livet, utgör en andra aspekt. 
Kant, som företräder en tredje aspekt av fördomar, ansåg att 
känslorna bör uteslutas från det offentliga samtalet eftersom 
politiken bör sträva efter universella värden och känslorna av honom 
uppfattas som bundna till partikulära intressen. Slutligen lyfter 
Nussbaum fram hur marxismen och marxistiskt influerad politisk 
teori har satt likhetstecken mellan partikularitet och individualism 
där det har hävdats att de partikulära intressen som får företräde är 
borgarklassens.614 Gemensamt för dessa tankeriktningar som de 
presenteras hos Nussbaum är att de tar avstånd från den poetiska 
rationalitet som framträder genom tragediernas berättelser och som 
utgjorde ett viktigt element i demokratins begynnelse.615 Tragedins 
roll som demokratisk fostran i Aten har, menar hon, negligerats av 
den liberala teoribildningen i villfarelsen att man − i enlighet med 

                                                      
613 Nussbaum, Poetic Justice, s. 56. 
614 I Nussbaum, Poetic Justice, s. 59. 
615 Även om Nussbaum själv inte formulerar ett alternativt rationalitetsbegrepp, kan 
hennes aristoteliska försvar för en narrativ föreställningsförmåga med fördel ses i 
relation tillhur filosofins litterära dimensioner har diskuterats av till exempel den 
spanska filosofen Maria Zambrano och det sätt hon beskriver en poetisk rationalitet. 
Se Karolina Enquist Källgren, Subjectivity from Exile: Place and Sign in the Works 
of Maria Zambrano (Göteborg: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, 
Göteborgs universitet, 2015). 
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Platons strävan efter en anti-tragisk politisk konst − kan skapa en 
politisk rationalitet baserad på ett förment rent förnuft.616 

Nussbaums försök att återskapa det potentiella utrymme som hon 
menar att den moderna filosofin har förskjutit till religionens och 
vad som avfärdas som känslornas irrationella sfär kritiseras av John 
Cooper. Genom att anklaga den västerländska filosofin för en 
bortträngning av det tragiska till fördel för ett förment vetenskapligt 
förnuft, hävdar han att Nussbaum upprepar den nietzscheanska 
traditionens idealisering av det grekiska.617 Istället för att lyfta fram 
tragedins roll i kultiveringen av politiska subjekt i antikens Aten, 
menar han att tragedin gör mer nytta sett utifrån ett nutida 
perspektiv. Givet Nussbaums aktualiserande läsart undrar jag om 
Coopers två alternativ om upprepning och nutid motsäger varandra. 
För vad Nussbaum urskiljer i den antika tragedin är ett 
tankeutrymme, en imaginär polis, som hon anser vara en 
förutsättning för ett deliberativt samtal mellan agonistiska positioner 
i sin egen samtid.618 
                                                      
616 I Sweet Violence riktar Eagleton en liknande kritik mot en vänsterpolitisk 
ignorans och rädsla för att diskutera hur metafysiska och teologiska frågor står i 
samband med politiska teorier. (s. xvi, f). 
617 Andrew Cooper, The Tragedy of Philosophy: Kant's critique of judgment and the 
project of aesthetics (Albany: State University of New York Press, 2016), s. 8. 
618 Inom den politiska filosofin karakteriseras människan i singularis traditionellt 
som medborgare. I Nussbaums författarskap är det också människors potentialitet 
som politiska subjekt som hon är upptagen av. Hon håller sig konsekvent borta från 
analyser av det nakna livets inbrott i politiken som utmärkande för modernitetens 
politiska filosofi och hur detta tematiseras av bland andra Walter Benjamin, Hannah 
Arendt, Foucault och Giorgio Agamben. För en analys av det nakna livets 
politisering, se Giorgio Agamben, Homo Sacer: Den suveräna makten och det 
nakna livet (Daidalos, 2010). I Political Emotions framstår Nussbaums syn på den 
liberala demokratins möjlighet som snarlik den lösningsorienterade diskurs hon 
kritiserar hos sin samtids analytiska filosofer. Här visar hon på hur socialliberala 
välfärdsåtgärder i hög grad försöker underlätta de tragiska val människor ställs inför 
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Att hon lyfter fram det tragiska är ingen idealisering av de villkor 
för det politiska livet som Aristoteles tog för givet. Snarare utgör det 
tragiska utgångspunkten för det etiska samtal som hon menar måste 
föregå politiken. Vad tragedin visar är sålunda det tragiska som 
människans villkor, och som den grund som hon anser bör vara en 
utgångspunkt för dagens deliberativa samtal i en (social)liberal 
demokrati. För det är just utifrån insikten om det levande livets 
sårbarhet som inte kan bedömas på förhand som hon menar att det 
politiska samtalet behöver grundas.  

I Nussbaums samtal mellan antikens tänkare och dagens politiska 
teoretiker framträder hennes egna politiska filosofi som när hon – i 
sitt försvar av den grekiska tragedins kultiverande dimensioner – 
förenar Herakleitos tankar om rörelsen som människans 
självändamål med Rawls beskrivning av ett överlappande konsensus. 
Här visar hon på en förståelse av konsensus som skiljer sig från de 
liberala, kosmo-politiska ideal som var framträdande under 1990-
talet. Mot de kritiker som tolkar Nussbaum som en liberal 
konsensusteoretiker kan man invända att det överlappande 
konsensus som hon försvarar – och som undersöktes i det förra 
kapitlet – inte kan ses oberoende från hennes tankar om det tragiska 
som människors ontologiska tillstånd där det politiska är föremål för 
en ständig kamp mellan olika intressen. I Fragility of Goodness för 
hon samman Herakleitos fragment 51 och 80 i introduktionen till 
kapitlet om den grekiska tragedin: 

De förstår inte hur det i sig självt särgående samstämmer: motspänd 
fog, som hos bågen och lyran… Man måste inse att kriget är 

                                                                                                                
mellan olika värden som till exempel möjligheten att kombinera arbete med att ha 
barn. Nussbaum, Political Emotions, s. 271. 



320 
 

gemensamt och att strid är rättvisa och att allt blir till genom strid 
och är nödvändigt.619 

Som vi har sett i Nussbaums aktualisering av antikens filosofi, kan 
den politiska filosofihistorien ses som den ständiga strid med det 
tragiska universum Herakleitos lägger fram som människans villkor. 
Låt oss se hur denna strid utspelar sig i Nussbaums läsning av två 
tragedier och en komedi, och vilka konsekvenser kampen får för 
hennes kultiveringstänkande och tankar om behovet av en 
terapeutisk filosofi. Vi börjar med Antigone. 
 

Den omöjliga kärleken 
− Nussbaums läsning av Antigone 

Eländet tar liksom aldrig slut i Thebe. Genom att hävda traditionens 
odödliga rätt begraver Oidipus dotter Antigone sin döda bror, trots 
förbud från sin morbror kung Kreon som dömer henne till döden för 
olydnad inför lagen. Antigone förekommer straffet att bli begravd 
levande genom att hänga sig i en grotta. In i grottan smiter hennes 
trolovade, Kreons son in, hittar sin döda älskade och för in svärdet i 
sig själv. Även Kreons fru tar livet av sig av sorg. Färgad av den 
historia som baserades på mytologins ödestro ville Kreon återskapa 
fred och välstånd i Thebe genom att lägga lagen till grund för 
politiken. Istället har hans envishet lämnat honom alldeles ensam 
och skapat ytterligare olycka i staden.  
 Under de senaste två seklen har Sofokles Antigone varit en 
outsinlig källa för tolkningar av tragedin som människans och 
demokratins villkor. Med avstamp i Hegels tolkning har 1900-
talsfilosofer som Martin Heidegger, Cornelius Castoriadis, Luce 

                                                      
619 Herakleitos, Fragment, s. 116 och s. 170, citerad i Nussbaum, The Fragility of 
Goodness, s. 23. 



321 
 

Irigaray, Charles Taylor och Judith Butler diskuterat dramats 
politiska implikationer, liksom Antigones meningsbärande roll som 
sin fars dotter och vad denna tragedi kan tillföra nutida filosofiska 
analyser. Med tanke på Nussbaums intresse för de grekiska 
tragedierna och deras kultiverande verkan har hon ägnat Antigone 
relativt liten uppmärksamhet. Vad som framträder i hennes läsning 
av Antigone i Fragility of Goodness och i Political Emotions visar 
emellertid på ett schema som jag menar återkommer och upprepas i 
hennes kultiveringstänkande.  
  Såväl Antigone som Kreon gör rationella beslut utifrån sina egna 
övertygelser just därför att de ser sin egen rationalitet som det enda 
möjliga. Nussbaum instämmer delvis med Hegels tolkning av de två 
intressekonflikter som spelas upp hos Sofokles, men vad hon menar 
att Hegel inte begrundar är den konflikträdsla som ligger inbäddad i 
Antigones och Kreons olika positioner.620 Den oförenlighet som i 
Antigone framträder mellan gudarnas och människornas lag, liksom 
mellan det privata och det offentliga och mellan de olika 
rationaliteter som Antigone och Kreon representerar, utgör för 
Nussbaum en sinnebild för den politiska problematik som Platon 
försöker bemöta i Staten genom att skapa ett politiskt system som 
inte ger utrymme för oberäkneliga känslor.  
 På sätt och vis är Kreons öde vårt eget, menar Nussbaum. Genom 
att insistera på lagen som oföränderlig princip glömmer vi att lagen 
är en produkt av mänsklig handling. Antigone handlar om praktisk 
kunskap, med vilket Nussbaum menar en omdömesförmåga som 
innebär att kunna erkänna olika värden.621 Det är denna förmåga som 
                                                      
620 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 67 
621 Om hur ett feminint begär har varit ett återkommande problem i etisk-politiska 
relationer utforskas i Cecilia Sjöholm, The Antigone Complex: Ethics and the 
Invention of Feminine Desire (Stanford California: Stanford University Press, 
2004). 
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hon menar brister hos såväl Antigone som Kreon. Där Antigone 
söker upprätthålla en kärlek till de döda, insisterar Kreon på att det 
enda värdet som räknas är det som följer den lag som är utfärdad 
efter samhällets bästa. Båda vägrar att se komplexitet och olika 
perspektiv, utan hävdar sig stå för den enda sanningen.622  

Insisterandet på det ena [to hen] är som vi redan sett ett uttryck 
för den anti-tragiska filosofi Nussbaum härleder till Platon. Hos 
Hegel läser hon fram en liknande sökan efter enhet: ”The Hegelian 
city will be forced to choose between marriage and éros; it must of 
necessity choose the former.”623 Istället för att stanna upp i det 
sårbara mellanrummet som utmärker en erotisk filosofi väljer Hegel 
det överskridande som leder till historiens slut. Den vilja till kontroll 
som kommer till uttryck hos såväl Kreon som i Antigones 
kompromisslösa val har ett alternativ i det Nussbaum ser som den 
aristoteliska kultiveringstanken som handlar om ”att kultivera 
flexibel reaktionsförmåga istället för rigid hårdhet. […] Denna 
eftertänksamma konst förenar aktivitet och passivitet på ett lämpligt 
sätt, trohet mot dess egen natur och mottaglighet för omvärlden.”624 
 En kultiverande ansats som siktar på det framtida möjliga kan 
utifrån Nussbaums förståelse ha varken Antigone eller Kreon som 
ensidig förebild. Vad hon kallar ett radikalt alternativ till dessa 
positioneringar hittar hon i kärlekens roll för politiken vilket innebär 
en rörelse som utgår från såväl tradition som nuvarande situation 

                                                      
622 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 58. Nussbaum hävdar att båda Kreon 
och Antigone står långt ifrån eros; de älskar inte, utan verkar under det älskade. 
623 Nussbaum, The Fragility of Goodness s. 74.  
624 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 80. [Citat: ”to cultivate flexible 
responsiveness, rather than rigid hardness. […] This deliberative art appropriately 
combines activity with passivity, fidelity to its own nature with responsiveness to 
the world.”]  
 



323 
 

men som också söker överskrida de båda.625 Det eros som hon menar 
att Hegel förkastar är också det politiska möjlighetsrum som hon ser 
gå förlorat i Antigone.626 
 Nussbaum beskriver hur tragedierna uppfördes vid en sluttning 
vid Akropolis under dagtid där åskådarna inte bara kunde betrakta 
spelet, utan även varandras reaktioner. Uppsättningen innebar 
således en ordning av att se och bli sedd där olika perspektiv och 
blickar korsade varandra. Sofokles drama visar enligt Nussbaum på 
hur tragedierna mobiliserades som politisk-pedagogiska tanke-
verktyg i Aten, där situationer som kändes igen intellektuellt och 
emotionellt visades inför en publik som inte bara möttes av sina egna 
reaktioner, utan också av hur andra åskådare reagerade på tragedin 
som spelades upp. Den gemensamma erfarenheten av att se 
tragedierna innebar såväl aktiva som passiva element där att se och 
bli sedd och att få syn på sitt eget seende medförde en etisk och 
moralisk verkan som gick utöver tolkningen av själva spelet, skriver 
hon. Antigone kan således ses i ett större sammanhang där man vid 
varje uppförande lyfter fram dess allmänbildande verkan. Istället för 
att läsa i ensamhet möts tragediernas åskådare vilket får protreptiska 
incitament i förståelsen att de leds bortom den egna blickens 
begränsade horisont mot ett filosofiskt och etisk-politiskt tänkande: 

                                                      
625 Aristoteles, Om diktkonsten, s. 37. Om diktarna anses utgöra ett hot för 
filosofernas ordning i Platons stat så ligger poesin nära filosofin hos Aristoteles. 
Han beskriver hur ”diktens uppgift inte är att säga det som har hänt, utan det som 
skulle kunna hända, det vill säga det som är möjligt enligt sannolikhet eller 
nödvändighet.” Skillnaden mellan historikern och poeten är ”att den ena säger det 
som har hänt, den andra sådant som skulle kunna hända. Därför är diktningen också 
mer filosofisk och seriös än historieskrivningen; diktningen säger det allmängiltiga, 
historieskrivningen det enskilda.” 
626 I Sweet Violence, s. 230 kritiserar Eagleton Nussbaum för hennes ”remarkably 
liberal reading of the work”. 
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för dessa människor upplever komplexiteten i tragedin medan de 
bildar och genom att bilda en viss sorts gemenskap. [---] Hela denna 
etiska upplevelse beskriver det fundamentala värdet av gemenskap 
och vänskap; den inbjuder inte till eller ens tillåter oss att söka efter 
det goda vid sidan om detta. 627 

Genom tragedin friläggs universella mänskliga erfarenheter av 
oförenliga värden i särskilda kontexter. Som händelse utgör den 
tragedi som spelas upp en praktik som står i motsats till de positioner 
Nussbaum ser hos såväl Antigone som, i synnerhet, hos Kreon. 
Utifrån Kreons sanningsanspråk där han hävdar sitt eget sätt att se 
som självklart i motsats till andra som famlar i mörkret, är komplexa 
eller motstridande perspektiv ointressanta. Denna envishet benämns 
av Kreons son som omma deinon, vilket Nussbaum översätter med 
”a strange and terrible eye”.628 Detta dömande öga som inte är villigt 
att visa medkänsla eller förlåtelse är motsatsen till solens öga, 
skriver hon vidare, men också en motsats till det förhållningsätt som 
visas hos körens seende som utmärks av en passiv, inväntande 
perception vilken ”asks for something to be opened to them without 
insisting”.629  
 Som vi har sett menar Nussbaum att Antigone uppvisar olika 
värdens ojämförbarhet. Istället för att bemöta denna insikt genom 
antagonistiska argument eller handlingar där olika värderingar aldrig 
kan mötas, söker hon en tredje väg som bevarar enskilda värden och 
samtidigt överskrider de samma:  
                                                      
627 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 70. [Citat: ”for these people experience 
the complexities of the tragedy while and by being a certain sort of community. [---] 
This entire ethical experience, then, stresses the fundamental value of community 
and friendship; it does not invite or even permit us to seek for the good apart from 
these.”] 
628 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 71. 
629 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 72. 
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kören påminner oss att en bra respons på en praktisk situation (eller 
en text) framför oss inte bara innefattar intellektuell uppskattning 
utan även, om lämpligt, en känslomässig reaktion. För deras 
’läsningar’ av situationen är själva inte kyligt intellektuella. [−−] För 
att kunna uppfatta alla särdrag helt kan det vara nödvändigt att älska 
dem.630 

Med Nussbaums beskrivning av den herakleitiska spindelmetaforen, 
Sokrates insikt om värdet av den erotiska kärleken, hennes 
omförhandling av den aristoteliska essentialismen samt stoicismens 
koncentriska cirklar i minnet, kan vi här urskilja kultiveringens 
politik som en ständig rörelse vars orientering sker såväl vertikalt 
som horisontellt, och med en föränderlig tolkare i centrum. Den 
dialektiska rörelsen mellan Antigones insisterande på de gudomliga 
lagarna och Kreons av människor skapade oomkullrunkeliga lag har 
en pendang i det odödliga och det dödliga vars spänningsförhållande 
ligger till grund för ett klassiskt bildningstänkande. Vad Nussbaum 
tillför denna bild är att den inte kan ses som oberoende av den 
kultiverande verksamhet som själva uppförandet och betraktelsen av 
den grekiska tragedin tillförde. Liksom textens innehåll berättar dess 
stil en historia, skriver hon, och det är genom att uppehålla sig vid 
berättelsens olika perspektiv som utrymmet för politik, i betydelsen 
eros som möjlighet, förverkligas. 
 Tragedierna kan tillföra det politiska samtalet utrymme för 
människors medkänsla och förståelse för livets olyckliga val och 
tillfälligheter, skriver Nussbaum. Den terapeutiska filosofi som 

                                                      
630 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 69f. [Citat: ”the Corous reminds us that 
good response to a practical situation (or: a text) before us involves not only 
intellectual appreachiation but also, where appropriate, emotional reaction. For their 
’readings’ of the situation are not themselves cooly intellectual. [---] To perceive the 
particulars fully it may be necessary to love them.”] 
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utvecklas i hennes läsning av tragedierna skiljer sig från en 
introspektiv terapi. I likhet med hennes läsning av sexualitetens roll i 
den antika kulturen, visar hon att omsorgen om det egna alltid varit 
en etisk-politisk fråga. Men också komedierna underlättar detta 
samtal eftersom de låter betraktarna överösas med detaljer om den 
mänskliga kroppens sårbarhet och brist på kontroll.631 Den antika 
komedin kan, som vi kommer att se i hennes läsning av Lysistrate, 
hjälpa oss att ifrågasätta våra egna fördomar, vilket är en viktig del 
av den demokratiska överläggning som är ett av målen med 
Nussbaums kultiveringstänkande.  
 

Feminin fallos 
− Nussbaums läsning av Lysistrate 

Kriget mellan Aten och Sparta har pågått i flera år då Aristofanes 
komedi Lysistrate uppförs på teatern nedanför Akropolis. I spelets 
öppning har Lysistrate kallat samman kvinnor från olika grekiska 
städer för att föreslå en sexstrejk i syfte att skapa fred. Genom att 
vägra ställa upp på det emotionella och praktiska arbetet som är ett 
villkor för att männen ska kunna ägna sig åt krigföring tänker sig 
Lysistrate att männen kommer att bli tvungna att lägga ned vapnen 
och återvända till ett gemensamt liv i staden. Idén är till en början 
främmande för de kvinnor Lysistrate talar med. Av Aristofanes 
beskrivs kvinnorna som promiskuösa och njutningsdrivna för även 
om de vill ha fred har de svårt att tänka sig att avstå från sex.  
 I Nussbaums läsning av Lysistrate representerar män och 
kvinnor två olika ideal, där män har uppfostrats i enlighet med 
maskulina förebilder vars enda uppgift är att gå ut i krig och lyda en 
överordnad statsmakt. Vad Lysistrate försöker göra med den 
föreslagna strejken, skriver Nussbaum, är att vända männens begär 

                                                      
631 Nussbaum, Political Emotions, s. 272. 
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efter krig och makt till ”the female view of life with its emphasis on 
continuity, understanding, reconciliation, and negotiation”.632 Något 
som gör kvinnorna särskilt ämnade för verkställandet av en 
fredsprocess är deras erfarenhet av vävandet: 

Lysistrate visar att en kvinnas vävkonst är en bra modell för den 
form av sunt förnuft som behövs så innerligt i den här konflikten: 
först tvättning och kamning då kvinnorna renar ullen från smuts och 
parasiter, sedan vävning, då alla olika delar som staden utgörs av – 
utländska arbetare, avlägsna vänner, metiker – kardas ihop i en korg 
av välvilja och vävs samman för att ge staden en ny dräkt. [−−] 
Vävning är en bild av ett konstruktivt politiskt samtal som strävar 
efter allmännytta: man måste ta hänsyn till varje del och alla delar 
måste sättas samman till en sammanhängande helhet.633 

Vävandet är en erfarenhet som bara kvinnorna i komedin delar med 
varandra, men förhållandet mellan det maskulina och det feminina är 
inte bundet till kön i den antika diskussionen, skriver Nussbaum. 
Nej, antikens tolkning av sexualitet skiljer sig markant från den 
Nussbaum ser i sin egen tid, där antikens moraliska distinktioner 

                                                      
632 Martha Nussbaum, ”The Comic Soul: Or, This Phallus That is not One” i 
Victoria Pedrick och Steven M Oberhelman (red.), The soul of tragedy: essays on 
Athenian drama (Chicago: University of Chicago Press, 2005), s. 157. 
633 Nussbaum, Political Emotions, s. 274f. Se också Nussbaum, ”The Comic Soul: 
Or, This Phallus That is not One” s. 169. [Citat: ”Lysistrata proposes that the 
woman’s art of weaving is a good model for the type of good sense that is badly 
needed in this conflict: first washing and combing, as women remove dirt and 
parasites from the wool, then weaving, as all the separate stands the city contains – 
migrant workers, foreign friends, metics – are carded together into a basket of 
goodwill, and woven together into a new outfit for the city. […] Weaving is an 
image of constructive political talk, aimed at the common good: each strand has to 
be taken into account, and all have to be brought together into a coherent whole.”] 
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handlade om förhållandet mellan ”activity and passivity, between 
controlling and being controlled, and also between being self- 
controlling and being un-self-controlled.”634 Vad detta visar, betonar 
Nussbaum, är att många av de saker som vi själva ser på som 
naturliga i själva verket är kulturella konstruktioner som kan 
granskas och ifrågasättas. Även om känslor inte kan ses som 
ahistoriska, naturliga eller universella är de djupt förankrade i hur 
människor ser, uppfattar och värderar sin omgivning, skriver hon.635 
Vad hon säger är sålunda att känslorna är universella, men hur de 
kommer till uttryck och hur de förstås är historiskt, kulturellt och 
individuellt betingat. 
 Ett framträdande exempel på vad Nussbaum ser som en tveksam 
historisk förståelse är just hur sexualiteten i den grekiska filosofin 
har tagits upp inom en nutida feministisk diskussion. Mot 
argumentet att den grekiska komedin – med enbart manliga 
författare och skådespelare – framhäver ett falliskt ideal som under-
ordnar och förlöjligar kvinnans ställning, problematiserar hon 
tolkningen av de falliska idealen som manliga. Poängen i Nuss-
baums tolkning är som vi har sett tidigare att det är själva seendet det 
är fråga om, inte det betraktade objektet i sig. Fallossymbolen 
representerar inte nödvändigtvis en manlig maktordning i antikens 
Aten menar hon, utan tvärtom:  

Den maskulina mannen är en soldat med bred bröstkorg och liten 
penis, som inte har tid för sinnliga förströelser med 

                                                      
634 Nussbaum, ”Therapeutic arguments and structures of desires”, s. 201. 
635 Nussbaum, ”Therapeutic arguments and structures of desires”, s. 203. 
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filosofiskt/poetiskt prat. Hans motsats är en androgyn typ med slät 
kropp, långt hår, stor penis och massor av prat.636 

Nussbaum sätter likhetstecken mellan ”sensuous diversions” och 
”philosophical talk”. Filosofin är således sensitiv, sensibel och 
pluralistisk. Här vänder hon sig mot hur nutida feministiska tänkare 
och antiktolkare har förstått erektionens symboliska värde under 
antiken. Snarare än en symbol för makt framhåller Nussbaum att en 
erigerad penis visar på mjuka, feminina värden.637 Att som nutida 
tänkare tolka penisstorlek och erektion i enlighet med en 
amerikansk, kapitalistisk logik om ju större desto bättre ger en 
felaktig förståelse av antik kultur menar hon. Och vad hon 
framförallt menar går förlorat i en fördomsfull läsning av 
fallossymboliken är den roll komedin hade som påminnelse om 
människors kroppsliga och själsliga sårbarhet: 

Den komiska andan […] är totalt annorlunda än förgångenhetens (i 
viss grad imaginära) militära dygder. Komedin hyllar människan 
som en ofullständig fysisk kropp som behöver ”extern godhet” och 
andra människor. Denna människa är fallisk snarare än militaristisk, 
sensuell snarare än utlämnad för smädelse. [---] Den komiska 
hjältens triumf är en triumf för allt bristfälligt, materiellt och mjukt: 
för denna fallos som inte är en.638 

                                                      
636 Nussbaum, ”The Comic Soul”, s. 156. [Citat: ”The manly man is a soldier, with 
a broad chest and a small penis, and with no time for the sensuous diversions of 
philosophical/poetical talk. His opposite number is an androgynous character with a 
soft body, long hair, a large penis, and a lot of talk.”] 
637 Nussbaum, ”The Comic Soul”, s. 158f.  
638 Nussbaum, ”The Comic Soul”, s. 167. [Citat: ”The comic spirit […] is 
alltogether different from the spirit of the military virtue of the (somewhat 
imaginary) good old days. Comedy celebrates the human being as a limited bodily 
being, in need of ”external goods” and other human beings. This human being is 



330 
 

Med artikeln ”The Comic Soul: Or, This phallus, that is not one” kan 
Nussbaums läsning av Lysistrate ses som en kommentar till den 
franska filosofen och psykoanalytikern Luce Irigarays This Sex 
which is Not One, som har varit tongivande inom vissa delar av den 
feministiska filosofin.639 I boken skiljer Irigaray mellan ett maskulint 
och ett feminint kön där hon visar hur den feminina sexualitetens 
kännetecken, beröring av olika erogena zoner, har ignorerats och 
subordinerats på grund av en occularcentrisk och fallomorfisk, 
förståelse av sexualiteten.640 Vad den feminina och tillika kvinnliga 
sexualiteten presenterar, skriver Irigaray, är en annan ekonomi än 
den falliska: 

Mer än något annat är det fråga om en som skakar om linjäriteten i 
ett projekt, underminerar målet för begäret, löser upp polariseringen 
mot en enda njutning och förbryllar mot en enda diskurs. 641 

Utan att nämna Irigarays namn framhåller Nussbaum att den 
diversitet som framträder i den feminina ekonomin inte är en fråga 
om biologiskt kön, utan snarare en fråga om kultiverad sinnlighet.  
 När männen i Lysistrate ger sig på kvinnornas stängsel med 
kofot för att få ut dem från Akropolis, är det delvis för att de saknar 
någon som tar hand om hem och barnpassning, men framför-allt för 

                                                                                                                
phallic rather than militaristic, sensuous rather than given to bashing. [---] The 
triumph of the comic hero is the triumph of all that is flawed, material, non-hard: of 
this phallus, that is not one.”] 
639 Luce Irigaray, This Sex Which is Not One, översättning Catherine Porter och 
Carolyn Burke (Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1985). 
640 Irigaray, This Sex Which is Not One, s. 26. 
641 Irigaray, This Sex Which is Not One, s. 30. [Citat: ”More than anything else, one 
that upsets the linearity of a project, undermines the goal-object of desire, diffuses 
the polarization toward a single pleasure, disconcerts to a single discourse.”]  
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att deras erektioner gör dem alldeles förtvivlade och obenägna att gå 
ut i krig. Inom en nutida feministisk förståelse tolkas kofoten 
sannolikt som ”ett falliskt instrument”, skriver Nussbaum och 
fortsätter:  

En modern feminist skulle sannolikt tolka den som en symbol för 
manliga projekt av dominans och underordning. En modern feminist 
av ett visst slag skulle även kunna betrakta förnuftet som en annan 
sådan fallos som kanske överskuggar känslor och kroppen. […] 
mindre begripligt [för en sådan feminist] är Lysistrates tendens att 
sätta kofoten i kontrast mot fallosen: män med enorma erektioner är 
män som är redo att sluta fred.642 

Det Nussbaum belyser med denna indirekta kritik av Irigaray liknar 
hennes övergripande kritik av den dekonstruktiva filosofin som vi 
såg i hennes recension av Judith Butler.643 Det finns en determinism 
i den socialkonstruktivistiska teoribildningens förståelse av kön 
under antiken, som missar Nietzsches uppmaning om en granskning 
av givna värdens tyrrani, skriver Nussbaum. Ett av dessa givna 
värden är en nutida förståelse av homosexualitet, menar hon, som 
relaterar till antikens Aten som om det gick en rak linje från då till 
nu. Istället betonar hon antikens ointresse för kön. Deras tankar om 
relationen mellan sex och etik handlade istället om ett förhållnings-

                                                      
642 Nussbaum, ”The Comic Soul”, s. 156. [Citat: ”A modern feminist would very 
likely read it as a symbol of male projects of domination and subordination. A 
modern feminist of a certain type might also see Reason as another such phallic 
device, set over, perhaps, against feelings and the body. […] less intelligible [to 
such a feminist] would be Lysistrata’s tendency to contrast the crowbar with the 
phallus: men who carry around huge erections, she claims, are men ready to make 
peace.”] 
643 Se Nussbaums recension av Butler i artikeln ” Professor of Parody”.  
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sätt mellan älskande och huruvida relationen var till bägges 
belåtenhet.644  
 Utfallet av Lysistrates sexstrejk är att männen får en insikt om 
vad det är som är värt att sträva efter. Den vändning av seendet som 
spelas upp i Aristofanes komedi är också ämnad att förändra seendet 
hos de som betraktar spelet, skriver hon. För kvinnorna som 
inledningsvis porträtterades som ensidigt upptagna av sex och 
utseende är de som till slut lyckas bringa fred till staden. Samtidigt 
visar männen upp sina feminina och sårbara behov och begär.645  

I avslutningsscenen av Lysistrate kommer gudinnan Försoning 
fram. Hon är naken och gör de redan desperata männen villiga att ge 
upp alla anspråk på land och makt för att få tillbaka sina kvinnor. 
Gudinnan griper män från olika städer i deras kön och leder dem 
fram till Lysistrate för att göra upp om fred, varpå alla dansar och 
sjunger till gudarnas ära. För Nussbaum visar detta hur en feminin, 
fallisk seger har övervunnit den maskulina rationaliteten.  

Övergången från en ensidig maskulinitet till en ömsesidighet som 
förenar det maskulina och det feminina är vad Nussbaum 
återkommer till som ett immanent överskridande. I det tredje 
exemplet från Nussbaums läsning av antikens dramer ska jag se 
närmare på hur hon skriver fram denna övergång som en 
angelägenhet för politisk, medborgerlig kultivering i dagens 
samhällen, men också hur detta exempel delvis skiljer sig från de två 
förra. 

  

                                                      
644 Nussbaum, “Erós and Ethical Norms: Philosophers respond to a Cultural 
Dilemma” i The Sleep of Reason, s. 87.  
645 Nussbaum, ”The Comic Soul”, s. 169. 
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Från mörker till ljus 
− Nussbaums läsning av Eumeniderna 

I Eumeniderna som är den sista delen av Aiskylos triologi Orestien 
har Atena upprättat en rättsstat som bryter med den tidigare 
föregivna naturliga lagen. Istället för blodshämnd ska straff 
bestämmas av ett rättsväsende som strävar efter rättvisa i den goda 
statens intresse. Vad Nussbaum menar är ouppmärksammat i 
receptionshistorien av Aiskylos tragedi, är hur passionerna kultiveras 
i denna berättelse om instiftandet av Aten som en politisk och 
juridisk stadsstat. Med Eumeniderna som Nussbaum behandlar i 
båda Anger and Forgiveness och The Monarchy of Fear, framhåller 
hon nödvändigheten av att mobilisera ett omfattande politiskt arbete 
för att bemöta och ändra en växande politisk antagonism i sin egen 
samtid.  

I centrum för Nussbaums uppmärksamhet är vad som händer med 
furierna, de hämndgudinnor som innan rättsstaten instiftades 
utkrävde blodshämnd. I dramat blir furierna placerade under jorden 
där de kan befinna sig på tryggt avstånd från det dagliga livet i 
staden. Men Nussbaum visar på en annan övergång än den från en 
gudomlig till en juridisk lag. Furierna beskrivs av Nussbaums 
Aiskylos som blodspottande, krälande, monster. De talar inte utan 
väser och ylar och anses tillhöra ”barbarisk tyranni där grymheten 
härskar”.646Utan några lagar eller moraliska riktlinjer sprider de 
rädsla hos dem som aldrig kan veta när, hur eller varför de utsätts för 
furiernas obarmhärtiga vrede. Deras laglösa beteende är synnerligen 
bestialiskt, skriver Nussbaum. Men vad Atena gör är att bjuda in 
dessa hämndgudinnor till att bli en del av den demokratiska 
stadsstaten, dock under förutsättning att de ändrar sitt oregerliga 

                                                      
646 Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 65. [Citat: ”some barbarian tyranny where 
cruelty reigns.”] 
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beteende. Från att ha varit fruktade och avskydda får de en ny chans 
som, betonar Nussbaum, fordrar en genomgripande förändring av 
deras språk, handlingar och bevekelsegrunder: ”Avtalet är att om de 
gör goda handlingar och har och uttrycker vänliga känslor; de 
kommer att behandlas väl och hyllas.”647Vad detta kräver är ”en 
genomgripande inre kursändring som går till botten av deras 
personlighet.”648Det som händer när de får detta förtroende av Atena, 
är att deras väsen förvandlas radikalt. De börjar inta en upprest 
position, mottar purpurkappor och kallas eumeniderna, ”de god-
sinnade” av stadens invånare. ”De har blivit atenare snarare än vild-
djur”, skriver Nussbaum.649 Från en tidigare oregerlig ilska kan deras 
styrka nu användas till att försvara staden mot yttre fiender. De har 
genomgått vad Nussbaum kallar en transformation.  
Förändringen från att vara slav under sina omedelbara känslor 
till att ledas av en strävan efter det goda återger en bild vi känner 

                                                      
647 Nussbaum, Anger and Recentment, s. 3. [Citat: ”The deal is that if they do good 
and have and express kindly sentiments, they will receive good treatment and be 
honored.”] 
648 Nussbaum, Anger and Recentment, [Citat: ”a profound inner reorientation, going 
to the very roots of their personality.”] 
649 Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 67. Aischylos, Eumeniderna i De grekiska 
tragedierna: Aiskylos, Sofokles, Euripides, översättning av Emil Zilliacus 
(Stockholm: Vertigo, 2005). I Zilliacus tidigare översättningar till svenska är 
”(Försoningen)” tillagd titeln. Tillägget i parantes passar utmärkt i förhållande till 
den aktualitet Nussbaum menar berättelsen har i en nutida diskussion om 
recentiment och antagonism i den politiska retoriken. För till skillnad från 
Antigones och Kreons låsta positioner, visar Atenas möte med Furierna på ett 
ömsesidigt arbete mot försoning, där namnet Eumeniderna är resultat av en 
gemensam strävan. [Citat: ”They have become Athenians, rather than beasts”] 
Zilliacus kallar hämndgudinnerna erinyer, men jag följer Nussbaum och skriver 
furier som är den romerska benämningen. En detalj som kan nämnas är att 
erinyerna/furierna skapades av de bloddroppar som föll ned på jorden då Kronos 
kastrerade Uranos. 
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igen sedan tidigare från Nussbaums läsning av Platon. Vad som 
behövs är en vridning av blicken ”som ersätter vedergällning 
med en framtidsorienterad välvilja.”650 

”Furierna behövs fortfarande”, skriver Nussbaum i The 
Monarchy of Fear, ”men de är inte välkomna eller behövda i sin 
ursprungliga form.”651 

Att Nussbaum använder sig av antika dramer för att synliggöra 
nutida problemområden kan, som i fallet med Eumeniderna, orsaka 
förbryllelse, även hos den välvilliga läsaren. För vilka är de 
blodtörstiga monster Nussbaum ser som furierna, de som väser 
”tahonomtahonomtahonom”? Furierna är en symbol för de primitiva, 
inre känslor som gärna söker hämnd för upplevelsen av oförätter, 
skriver hon.652 Men de kan också ses som känslor som ignorerats och 
utvecklats i destruktiva former. Med den juridiska staten frigörs den 
privata sfären från den hedersproblematik som Nussbaum anser vara 
ett viktigt tema nu som då. Men hon tror inte på ett system som 
förespråkar straff och belöning. Istället måste en hållbar politik 
sträva efter långsiktighet och tillit, skriver hon.653 Kravet på en 
kultivering av känslorna är vad Nussbaum genomgående 
återkommer till som en förutsättning för människans villkor som en 
social och politisk samhällsvarelse, och i likhet med Aristoteles kan 
hennes insisterande på känslornas kultivering ses som demokratins 
villkor. ”Det finns ingen kärlekshandling om det inte finns någon 
som tar emot och ger tillbaka kärlek; man kan inte vara en god 

                                                      
650 Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 66. [Citat: ”substituting future-directed 
benevolence for retribution.”] 
651 Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 67. [Citat: ”The Furies are still needed”, 
”But they are not wanted or needed in their original form.”  
652 Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 71. 
653 Nussbaum, Anger and Recentment, s.173. 
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medborgare om det inte finns någon stad som godkänner din begäran 
om medborgarskap”, skriver hon i Fragility of Goodness. 654 

Kärnan i berättelsen om Eumeniderna är enligt Nussbaum 
argument för att känslor som ilska och avsky liksom hur man kan 
bemöta och bota illvillighet bör föras upp på den politiska agendan. 
Atena insåg att det inte gick att bura in furierna och deras bestialiska 
hot om våld. För att Aten skulle fungera väl, var man i behov av den 
kraft furierna besatt, men inte så som denna först kom till uttryck.655 
Samtidigt är det tydligt för Nussbaum att individers ilska har en 
orsak, som ofta kan förklaras med att deras grundläggande behov 
inte är tillfredsställda. Denna brist på trygghet är vad antikens 
tänkare skrev fram som människors sårbarhet, framhåller hon. 
”Lucretius säger till och med att all politisk vrede är en följd av 
rädsla – av infantil hjälplöshet och dess vuxna kusin: rädslan för 
döden.” 656 

I jämförelse med vad hon tidigare ansåg, med stöd av Aristoteles, 
att ilska kan vara berättigad och hjälpsamt har hon senare ändrat 
åsikt. I The Monarchy of Fear skriver hon:  

grekerna och romarna har rätt: vrede är ett gift för demokratisk 
politik och det förvärras när den förstärks av en molande rädsla och 

                                                      
654 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 381. [Citat: ”There is no loving action 
without someone to receive and return it; there is no being a good citizen without a 
city that accept your claims to membership.”]  
655 Här ligger det nära till att påminnas om Platons beskrivning av thumos, 
passionerna, som antigen kan styras av förnuftet eller av begäret. I det första fallet 
står passionerna i politikens tjänst, som ett skyddande lejon tjänar soldaterna 
filosoferna. I det andra fallet är passionerna styrda av begäret, vilket Platon liknar 
med en månghövdad orm som hänsynslöst följer sina giriga begär. 
656 Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 67. [Citat: ”Lucretius even says that all 
political anger is an outgrowth of fear – of infantile helplessness and its adult cousin 
the fear of death.”] 
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en känsla av hjälplöshet. […] vi ska försöka stå emot vrede i oss 
själva och hämma dess betydelse i vår politiska kultur.657 

Atena får här figurera som en idealbild för den inkluderande 
politiska hållning som Nussbaum skriver fram under 2000-talet. 
Utifrån den stoiska tanken om en medkänsla som börjar i det egna 
och breder ut sig i allt större omfång betonar hon passionerna som en 
oumbärlig kraft för politisk sammanhållning. Som vi kommer ihåg 
från hennes läsning av Faidros var begäret en riskfylld men 
avgörande källa till kunskap. Det hon nu betonar är nödvändigheten 
av att transformera denna kraft till en progressiv politisk kärlek.  
 Vad som framkommer i Nussbaums läsning av Antigone, 
Lysistrate och Eumeniderna är den skillnad mellan å ena sidan 
normativt och deskriptivt förnuft och å andra sidan det överläggande 
rationella samtal vars olika perspektiv hon menar saknas i dagens 
politiska diskussioner. Vad som är förnuftigt att göra är inte 
fristående från de övergripande föreställningar man har om politik 
som en reglering och distribuering av en gemensam värld. Detta är 
som vi tidigare har sett ett argument för att etiken, frågan om hur vi 
bör leva, bör föregå politiken. 
  Nussbaums läsningar av tragedier och komedier visar på det jag i 
inledningskapitlet beskrev som ett på en och samma gång teoretiskt 
och praktiskt orienterat filosofiskt arbete. Att tänka två saker 
samtidigt, det öppet undrande och det lösningsorienterade, är 
utmärkande för hennes filosofiska praktik, som samtidigt söker 
omförhandla det givna och öppna upp de slutna tankebanor som hon 

                                                      
657 Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 68. [Citat: ”the Greeks and Romans are 
right: anger is a poison to democratic politics, and it is all the worse when fueled by 
a lurking fear and a sense of helplessness. […] we should resist anger in ourselves 
and inhibit its role in our political culture. ”]  
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menar präglar samtida politiska diskurser. En förutsättning för dessa 
båda rörelser är det utrymme för tänkande som hon saknar i sina 
samtida etiska och politiska samtal. För vad hon återkommande 
efterlyser i diskussioner om etik, politik och estetik är, som vi har 
sett i hennes läsningar av antikens filosofi, det hon benämner kärlek. 
Det är på tiden att se närmare på hur Nussbaum använder sig av 
detta mångdimensionella begrepp.  

Nussbaum och kärlekens dialektik 

Kärlek! På vilka sätt kan detta begrepp, å ena sidan så inbundet i 
filosofins egenkärlek, å andra sidan så sinnligt förankrat, ha en 
relevans för det politiska livet? Och vilken fråga är det Nussbaum 
försöker besvara genom att lyfta fram känslornas, i synnerhet 
kärlekens, roll i den politiska filosofin? Vi har precis sett den roll 
kärleken spelar som splittrande och förenande kraft i Nussbaums 
läsning av Antigone, Lysistrate och Eumeniderna. Och om det är ett 
begrepp som är tongivande i hennes texter om kultiveringen av 
politiska subjekt så är det kärlek. 

Kärlekstemat återkommer genom hela Nussbaums författarskap 
och utgör en viktig del av hennes tänkande där förståelsen av 
kärleken som politisk kraft ofta är sammanbunden med den erotiska 
kärleken, med sexualitet, fantasier och begär. Ömsesidighet, 
förståelse och meningsfullhet är utmärkande för Nussbaums tolkning 
och politiska försvar av kärleken. Med titlar som Love’s Knowledge, 
Therapy of Desire, Upheavals of Thought: The Intelligence of 
Emotions och Political Emotions indikerar hon att kärlek är både 
kunskap och känsla, och att kärleken likaväl som begäret kan danas 
och utbildas. Det senare är en förutsättning för den 
kultiveringsprocess Nussbaum skriver fram. Kultiveringen är ingen 
utveckling i enlighet med en förutbestämd växt, utan ett resultat av 
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samspelet mellan unika subjekt i mötet med komplexa miljöer och 
kulturer. Som filosofiskt fenomen är kärleken mångtydig och olika 
uppfattningar av begreppet kärlek gör något med hur människor 
formar sina livsmål, skriver hon.658 Genom att undersöka hur 
kärleksbegreppet tolkas inom olika kulturer kan man, menar 
Nussbaum, få en insikt i och förståelse för hur människor förhåller 
sig till varandra och hur detta visas i normer och laggivning. Den 
tolkning som Aristoteles gör av kärleken [philia] och som hon själv 
utgår från, skiljer sig från en förståelse av kärleken som en känsla, 
och ska snarare tolkas som ”en relation med emotionella 
komponenter.”659 Den begreppsliga mångtydigheten innebär en 
problematik för kärlekstematiken som filosofisk ingång:  

vilken synpunkt är pålitlig som vi beskriver och diskuterar detta 
fenomen ur? Och hur kan denna synpunkt försvaras som en pålitlig 
och lämplig synpunkt? Kärlek, kanske mer än någon annan del av 
våra liv, ser annorlunda ut ur olika vinklar.660 

Fenomenet kärlek förstås genom flera olika ord hos Nussbaum; love, 
compassion, desire, erós och philia är några av benämningarna hon 
använder. Trots, eller kanske just på grund av, den mångtydighet 
som kännetecknar kärleksbegreppets filosofiska potential, intar 
kärleken en nyckelroll som filosofiskt och politiskt begrepp i hennes 
kultiveringstänkande.  
                                                      
658 Nussbaum, ”Emotioner och värdeomdömen”, s. 394f. 
659 Nussbaum, The Therapy of Desire, s. 90. [Citat: ”a relationship with emotional 
components”]. 
660 Nussbaum, The Therapy of Desire, s.145f. [Citat: ”what point of view is the 
reliable one from which to describe and discuss this phenomenon? And how can this 
point of view be defended as the reliable and appropriate one? Love, perhaps more 
than any other part of our lives, looks different from different angles.”] 
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 Allt sedan Platon har kärleken och det erotiska förskjutits till den 
privata sfären, menar hon. Med argument om passionernas 
opålitlighet och mjukhet har de tillskrivits kvinnliga värden som inte 
passar in i den manliga offentlighetens politiska rum.661 Det goda 
livet och människors liv som politiska varelser kan, som vi såg i 
Nussbaums läsning av Aristoteles etik, emellertid inte frigöras från 
människors emotionella drivkrafter. I likhet med Aristoteles ger hon 
lusten ett framträdande värde, inte minst i förhållande till etiken och 
handlingens relationella status, men som vi kommer att se 
överskrider Nussbaums kärleksbegrepp vida Aristoteles.  
 Det historiskt binära förhållandet mellan tanke och känsla som 
Nussbaum söker upplösa kan visserligen ses som ett svar på den 
problematik som hon spårar tillbaka till Platon, men snarare än att 
avvisa hans politiska bevekelsegrunder ser hon tankar och känslor 
som föremål för en transformativ rörelse vilken jag här kommer att 
kalla kärlekens dialektik. Utifrån en förståelse av kärlekens dialektik 
som ett på samma gång resonerande spänningsförhållande likaväl 
som en kultiverande rörelse, beskriver begreppet en process som kan 
frambringa den andra natur genom vilken Nussbaum, i likhet med 
Aristoteles, ser människors möjlighet att aktualisera sina särskilda 
potentialer. I det följande vill jag undersöka hur en sådan förståelse 
av kärlekens dialektik kan belysa och sammanfatta Nussbaums 
kultiveringstänkande. 

I Nussbaums författarskap framställs kärleken som ett etiskt-
politiskt begrepp som, likt Eros i Diotimas tal, intar en nyckelroll för 
den dialektiska relationen mellan det sinnliga och det intelligibla. Vi 
har tidigare undersökt den dialektiska rörelse hon beskriver som 
Aristoteles fenomenologiska metod, men begreppet kärlekens 

                                                      
661 Nussbaum,”Emotions and Womens Capabilities” i Women and Human Develop-
ment, s. 367. 
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dialektik ger kanske främst associationer till Platons tänkande.662 
Förmågan att ”överblicka saker och ting” och ”att se vitt spridda 
företeelser med en sammanfattande blick”, utgör det som Platon 
definierar som den dialektiska förmågan.663 Men till skillnad från 
Platons enhetssträvan menar Nussbaum att överblickandet är ett 
sensitivt tänkande inbäddat i det blivande. Med kärlekens dialektik 
fångas Aristoteles distinktioner mellan historia och poesi, alltså 
förhållandet mellan det givna och möjligheten till att tänka något 
annat, som två aspekter av tänkandets verksamhet. Det kan också ses 
som det dialogiska tänkande Nussbaum menar att varken Antigone 
eller Kreon (eller Butler) hade tillgång till eftersom de var fastlåsta i 
sina egna perspektiv. Som fenomen kan kärlekens dialektik 
beskrivas just som en erotisk rörelse i ständig växling mellan olika 
orienteringspunkter.  

Hur formuleras då Nussbaums tankar om den erotiska kärlekens 
betydelse för kultiveringen av människor som etiska och politiska 
subjekt? Låt se hur hon själv beskriver kärlek. ”What do I mean, by 
love?”, frågar hon: 

[Ett] förtjust erkännande av den andre som värdefull, speciell och 
fascinerande; en strävan efter att förstå den andres synpunkt; rolig 
och ömsesidig lek; utbyte och det som Winnicott kallar ’subtil 
växelverkan’; tacksamhet för tillgiven behandling och skuldkänsla 
för de egna aggressiva önskningarna eller handlingarna; och 

                                                      
662 Platon beskriver den dialektiska metoden på flera ställen, bland annat i Staten, 
bok 7, [532a-537e]. 
663 Jan Stolpe, kommentar till Platon, Staten, s. 487 fn. 58. Här refererar Stolpe till 
Platons beskrivning av dialektiken i Staten [537c] och Faidros [265d]. 
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slutligen och centralt tillit och upphävande av nervösa behov av 
kontroll.664 

Liksom i Lysistrate betonar Nussbaum lekens förlösande verkan för 
människors möjlighet att förstå varandra och bli uppmärksamma på 
sina egna förutfattade meningar. Istället för att uppehålla sig vid de 
skarpa gränser mellan den privata och den offentliga sfären som 
Aristoteles ser som en förutsättning för det politiska livet, framhåller 
hon den personliga kärlekens betydande roll för människors 
gemensamma tillvaro. I likhet med Ciceros koncentriska cirklar 
söker hon en förståelse av kärlek som utgår från kärleken till de som 
står en nära men som sedan blir förebild även för en vidare politisk 
kärlek: 

All kärlek har aspekter av idealet och politisk kärlek har inte mindre 
än förälderns kärlek eller personlig kärlek. När vi älskar människor 
vill vi vara goda mot dem, och detta betyder normalt att vi vill vara 
bättre än vi ibland eller till och med någonsin är. Personlig kärlek, 
liksom politisk kärlek, hotas av inskränkthet, partiskhet och 
narcissism och kärlek involverar en kontinuerlig kamp. 665 

                                                      
664 Nussbaum, Political Emotions, s. 176. [Citat: ”[A] delighted recognition of the 
other as valuable, special, and facinating; a drive to understand the point of view of 
the other; fun and reciprocal play; exhange, and what Winnicott calls ’subtle 
interplay’; gratitude for affectionate treatment, and guilt at one’s own aggressive 
wishes or actions; and, finally and centrally, trust and suspention of anxious 
demands for control.”] 
665 Nussbaum, Political Emotions, s. 384. [Citat: ”All love has aspects of the ideal, 
and political love no less than parental or personal love. When we love people, we 
want to be good to them, and this typically means being better than we sometimes, 
even usually, are. Personal love, like political love, is threatened by narrowness, 
partiality, and narcissism, and love therefore involves a continual struggle.”] 
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Citatet är hämtat från Political Emotions där Nussbaum skriver fram 
kärlek och känslor som filosofiska och politiska begrepp. Här 
framkommer hennes idé om kärlekens ömsesidighet, sambandet 
mellan det personliga och det politiska och inte minst, hennes 
försvar av kärleken som återupprättande kraft för den humanistiska 
tradition hon ser urholkas i hennes egen samtid.  
 Genom att föra in kärlek som ett politiskt relevant begrepp 
tangerar Nussbaum en del av den politiska idéhistorien som var 
mindre uppmärksammad under den senare delen av 1900-talet. Låt 
oss se lite närmare på hur vi kan förstå Nussbaums uppfattning av 
kärlek som ett politiskt begrepp. 
 

Eros, philia, agape 
Hur man känner är förbundet med de värden och förståelser man 
tillskriver begrepp, skriver Nussbaum och ger exempel på hur 
kärleksbegreppets olika konnotationer också formar förväntningar 
och kärlekspraktiker.666 Den antika filosofin presenterar oss för tre 
grundläggande kärleksbegrepp, eros, philia och agape. Som 
företrädare för dessa tre begreppsformer refereras det ofta till Platon, 
Aristoteles respektive den kristna mystiken så som den senare 
framkommer hos till exempel Paulus och Augustinus.667 Agape 
beskriver den osjälviska kärleken, som Guds förbehållslösa kärlek 
till människorna beskrivs i det Nya testamentet. Det är också en 

                                                      
666 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 164. 
667 De tre begreppen eros, philia och agape ges dels olika tolkningar inom olika 
filosofiska traditioner. En antologi som försöker sammanföra olika perspektiv på de 
tre kärleksbegreppen är Alan Soble (red.), Eros, Agape and Philia: Readings in the 
Philosophy of Love (New York 1989). Här återges ”Agape and Eros” som är ett 
utdrag från den numera klassiska texten av Anders Nygren som var biskop i Lund. 
Anders Nygren, Eros och agape. Den kristna kärlekstanken genom tiderna 
(Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse, 1930). 



344 
 

agapistisk kärlek Nussbaum skriver om i The Monarchy of Fear, där 
hon betonar vikten av att kultivera en ”kärleksvana” i mötet med 
sina medmänniskor. Denna kärleksvana liknar hon vid föräldrars 
kärlek till sina barn, och där man ser människors personlighet 
bortom deras mer eller mindre goda handlingar.668 

Den förståelse av kärlek som intresserar Nussbaum mer i relation 
till kultiveringstänkandet berör hur sexualitet, affekter och begär 
utgör basala delar av de antika filosofernas tankar om kunskap, etik 
och politik. ”Ingen aptit är i sig vrickad, all aptit kräver omsorgsfull 
vård”, skriver hon i Sex and Social Justice.669 Vad hon anser att den 
senare receptionshistorien gjort är att glömma och ignorera denna 
del av filosofin till fördel för religiösa, vetenskapliga och moraliska 
ideal som ser en oöverkomlig konflikt mellan kroppsligt begär och 
rationellt tänkande. Som exempel på detta lyfter hon fram hur 
kommentarlitteratur och översättningar uteslutit vissa texter och hur 
erotiskt laddade texter markerats som mindre viktiga och onödiga för 
en förståelse av den antika kulturen och filosofin.670 Resultatet av att 
många anglosaxiska filosofer inte kunde stå ut med att deras 
förebilder dyrkade handlingar som de själva såg som motbjudande 
och omoraliska har enligt Nussbaum inneburit att man har gått miste 
om centrala aspekter av den antika filisofins politiska ideal. Vi 
känner igen resonemanget från hennes tolkning av Aristoteles 
framträdelsesformer där hon anklagade den anglosaxiska tolknings-
traditionen för dess baconianska lässtil där kropp och sinnen har 
separerats från ett reflekterande förnuft. Likaväl som hon finner en 
grund för dagens problem hos antikens filosofer är det också hos 
dessa Nussbaum urskiljer de möjligheter man kan sträcka sig mot.  
                                                      
668 Nussbaum, The Monarchy of Fear, s. 215ff. Nussbaum Upheavals, s. 164.  
669 Nussbaum, Sex and Social Justice, s. 305. [Citat: ”No appetite is per se wicked, 
all appetites need careful management.”] 
670 Nussbaum och Sihvola, ”Introduction” i The Sleep of Reason, s. 1. 
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 Nussbaums tolkning av Aristoteles kärleksbegrepp behandlade 
jag i kapitel fyra, där hennes argument om philia som något mer än 
vänskap visade på hur människors grundläggande beroende och 
förbundenhet med varandra skapar en grund för hans etik och 
politik. Hon lyfter emellertid fram en brist hos Aristoteles som 
handlar om en likgiltighet inför Platons behandling av den erotiska, 
begärande kärleken. Med tanke på sexualitetens roll i den 
intellektuella kultur som Aristoteles själv var en del av borde han ha 
skrivit in denna erfarenhet i sin förståelse av kärleken menar hon.671 
Kärlekens erotiska och begärande dimensioner ligger nära 
Nussbaums egen tolkning av philia, vilket inte minst framkommer i 
hennes omförhandling av den stoiska traditionens terapeutiska 
filosofi. Låt oss se vad erosbegreppets etymologiska historia kan 
tillföra förståelsen av Nussbaums tankar om kultivering som en 
komplex skapelseprocess. 

Eros är namn på kärleken men är också kärlekens gud. I den 
grekiska mytologin framställs Eros i två skapelser; å ena sidan som 
den urkraft som låter Gaia (jorden, femininum) ur sig själv 
frambringa Uranos (himlen, maskulinum) som sin motsats.672 Å 
andra sidan verkar eros som den kraft som skapar nytt liv genom 
föreningen av motsatser. Eros är med andra ord såväl motsatsernas 
ursprung som deras öde. Som vi såg i Nussbaums läsning av 
Gästabudet, är eros också namnet på den dialektiska rörelse som 
Sokrates beskriver som Kärleken själv. Innebär denna beskrivning 
av eros att ”kärlekens dialektik” är en tautologi? Eller kan kärlekens 
dialektik snarare ses som kultiveringstänkandets ontologiska 
paradox, vilket handlar om att på något sätt bli den man redan är, 
vilket Sokrates verkar komma till insikt om i sitt andra tal till 

                                                      
671 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 371. 
672 Vernant, De grekiska myterna återberättade av Vernant, s. 17 och s. 23. 
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Faidros när hans daimonion får honom att erkänna Eros som 
kärlekens gud? Genom att ta fasta på kärlekens dialektik som den 
kraft som ur sig själv kan frambringa sin egen motsats och igen 
förena dessa motsatser framträder en rörelse som liknar Herakleitos 
spindelmetafor. Det är också en rörelse som karakteriserar den 
kultiveringsprocess som Nussbaum menar utmärker människors liv. 

Vad som ytterligare kan belysa hennes tankar om den erotiska 
kärlekens etiska, politiska och estetiska aspekter är hennes läsningar 
av de antika tragedierna som vi såg exempel på här ovan. I denna 
läsning är Diotimas beskrivning av filosofin som en möjlig 
förlossningskonst ständigt närvarande. Som vi kommer ihåg berättar 
Diotima om förutsättningarna för förlösandet. ”Alla människor är 
havande” säger hon, men de kan endast förlösa i skönhet, vilket vi 
såg hända i Eumeniderna. I annat fall behåller de barnet inom sig, 
vänder sig bort och lider, vilket var Antigone och Kreons öde. Det 
senare sinnestillståndet hittar Nussbaum i det stoiska idealet så som 
det till exempel framträder hos Seneca: 

Med Senecas sexuella metaforer är det förändringen mellan det 
passionerade samlaget, förlossningen och barnuppfostran till 
partenogenetisk befruktning, följd av det avlade barnets eviga 
bevarande i livmodern.673 

Om förhållandet mellan det sinnliga och det intelligibla utgjorde en 
ständig kamp i Platons tänkande, betraktar Nussbaum hans 
avståndstagande från kroppens lidelser som ett ideal för den stoiska 

                                                      
673 Nussbaum, The Therapy of Desire, s.401. [Citat: ”To follow Seneca’s sexual 
metaphors, it is the change from passionate intercourse, giving birth, and child-
rearing to parthenogenetic conception, followed by the retention of the conceived 
child forever inside the womb.”] 
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tanketraditionen och dess arvtagare i den liberala historie-
skrivningen. I dagens politiska och pedagogiska praktiker ser 
Nussbaum en fortsättning av detta dualistiska tankespår som hon 
menar förhindrar individers möjligheter att skapa en produktiv 
gemenskap i form av en socialliberal demokrati.  

Den kärlekens dialektik som jag läser fram i Nussbaums 
kultiveringstänkande innebär en kritik av Platons trancendenta 
dialektik men också av det hon ser som den aristoteliska dialektikens 
slutna samtal mellan jämlikar, vilket liknar den kritik som jag 
beskrivit inom det falliska problemkomplexet. Men det är den 
ensidiga tolkningen av ett falliskt begär som Nussbaum kritiserar, 
för som hon visar i sin läsning av Faidros är det först då Sokrates 
böjer sig för Eros som gudomlig kraft som han kan tillföra staden ny 
kunskap. Och det är först när man erkänner sina böjelser som man 
kan kultivera dem, menar hon.674 Till skillnad från den platonska 
tanketraditionen som ser hjärnan som kognitivt centrum, hävdar 
Aristoteles att det är hjärtat som är människans grund och mål. Den 
passion eller rörelse Nussbaum menar att Aristoteles intresserar sig 
för kan också ses som den drivkraft och samlande förmåga som 
förenar vilja och handling. Kärleken som förutsättning för det goda 
handlandet är centralt i Nussbaums förståelse av Aristoteles texter 
om det politiska livet där kärleken ”’hold cities together’ even more 
than justice does.”675 Och för Aristoteles är just staden förbundet 
med hjärtat, den arche, som på samma gång utgör handlingens 
början och mål.676 Genom att likna hjärtat vid staden framträder 
Aristoteles tankar om människor som politiska varelser. Här befinner 
sig det gemensamma livet, likt Herakleitos logos, i ett ständigt 

                                                      
674 Nusbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 382.  
675 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 343 fn. 6. 
676 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium s. 153. 
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blivande utifrån det nya liv som strömmar genom hjärtat/staden som 
samlande organ för kognition och sinnen. Genom kultiveringens 
politik hos Nussbaum, visar sig modet att underkasta sig vansinnet, 
vilket vi, med filosofen Joan Copjek skulle kunna kalla non-sense, 
undran inför det icke uppfattbara, som en nyckelfråga för det nya 
livets möjligheter att träda fram.677 Som myten om Kronos visar oss, 
är det först genom att avskära sig från förståelsen av det givna som 
givet som man utifrån Nussbaums tänkande kan skapa det rum där 
upplysningstänkandets feminina potentialer, och med detta den 
politiska filosofin som mellanmänsklig praktik, skulle kunna 
förverkligas. Fantasi kommer in som den nödvändiga förmedlaren 
mellan non-sense och den tanke som endast erkänns som ord. Men 
fantasins samhörighet med poesi utgör också en risk för att förlora 
sig själv.  

Filosofen Adriana Cavarero har betonat hur förståelsen av det 
gemensamma politiska rummet i antikens Aten byggde på en 
hierarki där kvinnor och slavars arbete sågs som en förutsättning för 
de fria männens förmåga att tänka och ta politiska beslut.678 Vad som 
utgör ett genomgående tema i filosofihistorien, skriver Cavarero, är 
hur människors böjelser ansetts utgöra en fara för filosofin. Hos 

                                                      
677 Joan Copjek, Read my desire - Lacan Against the Historicists (Verso Books, 
2015), s. 17. Copjek skriver ”nonknowledge” i sin beskrivning av ickevetandet som 
förutsättning för en occlarcentrisk kunskap. I The Fantasy of Feminist History, s. 13 
skriver Scott om detta till “non-sense”. 
678 Adriana Cavarero, For More than One Voice: Toward a Philosophy of Vocal 
Expression, översättning Paul Kottman Stanford (California: Stanford University 
Press, 2005). En ytterligare fundering över den fallogocentriska kunskapsekonomin 
är hur denna ger sig till uttryck i språket. I förbindelse med bildning talas det ofta 
om att växa, att vidga sina horisonter, att tränga in i, fördjupa sig i – men också om 
en riktning: om att resa sig, en klassresa, att kunna stå upprätt, att träda fram, att helt 
enkelt visa sig vara potent. Denna kunskapsekonomi är inte mindre påtaglig i den 
antika filosofi som Nussbaum arbetar med. 
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Kant och den fortsatta moderna filosofin blir individens förmåga att 
avstå från sina böjelser en indikation på dess förnuftiga och politiska 
förmåga som, enligt Cavarero utgör en föregångare till dagens 
hyperindividualism.679 Utifrån Arendts påpekande om att böjelser 
talar om att människor låter sig påverkas av något i deras yttre 
omgivning, visar Cavarrero på det autonoma kunskaps-subjektets 
form: ” i den moderna filosofins teater är huvudscenen upptagen av 
ett jag vars position är rak och vertikal.680 

Det är inte biologiska eller konstruerade könsroller som jag 
intresserar mig för i undersökningen av Nussbaums 
kultiveringstänkande utan snarare hur hon omförhandlar de sätt det 
böjda och det raka framställs i föreställningar om subjektblivande 
och etisk-politisk gemenskap. För i den filosofiska tradition 
Nussbaum omförhandlar är böjelsen inte bara en förutsättning för det 
raka, men också en form som är underställd denna.681 Kanske är det 
ändå möjligt att tänka sig ett bildningsideal som låter sig ryckas hän 
mot en annan form än den raka utifrån en omorientering av språket 
som tar upp ”hermeneutikens uppgift […] att reda ut de betingelser 

                                                      
679 Även om fler filosofer gör en skillnad mellan goda böjelser och de som för till ett 
destruktivt promiskuöst levende så utgör böjelsen en antidot till den upprätta 
filosofins ideal. Adriana Cavarero, Inclinations: A Critique of Rectitude, 
översättning Amanda Minervini and Adam Sitze (Stanford, California: Stanford 
University Press, 2016), s. 4f. 
680 Cavarero, A Critique of Rectitude, s. 6. [Citat: ”in the theatre of modern 
philosophy, centre stage is occupied by an I whose position is straight and 
vertical.”] 
681 Mot denna uppdelning skriver Felski att vi som forskare bör kunna stå för vår 
tillgivenhet inför det vi undersöker. Se Rita Felski, The Limits of Critique. Och är 
det inte denna insikt som också kan läsas ut från Gadamers förståelse av teori, vilket 
inte är något man gör, ”utan snarare ett pathos man genomgår, nämligen att bli 
hänryckt införlivad i det åskådade”. 
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under vilka förståelse äger rum” i syfte att öppna upp för nya 
berättelser.682 

Begäret efter det älskade är som vi såg hos Platon vad själva 
filosofin handlar om, men vad Aristoteles kärleksbegrepp tillför 
enligt Nussbaum är den ömsesidighet som var främmande för 
Platons politiska filosofi. I mötet mellan Platon och Aristoteles lyfter 
Nussbaum fram begäret, i förståelsen människors böjelser, som 
potential för politisk kultivering. Men det åtråvärda i Nussbaums 
kultiveringstänkande befinner sig inom en annan begärstruktur än 
dagens målrationalitet. För istället för den falliska interpellationens 
självgenererande njutningspraktiker bedriver Nussbaum en filosofisk 
praktik som, genom att sätta fantasin som ingång till etiken, öppnar 
upp för en omförhandling av det kultiverings- eller bildnings-
tänkande som jag har beskrivit som det falliska och dess två 
avvikande varianter i det ekonomistiska och det nykonservativa. 
Utifrån de hellenistiska tänkarnas idéer om en terapeutisk filosofi 
kan kärlekens dialektik som filosofisk praktik inbegripa Nussbaums 
tankar om det feminina begärets emancipation och terapi. Med 
denna filosofiska medicin bereds omförhandlingen av en omnipotent 
maskulinitet som ensidigt ideal för politisk och intellektuell 
kompetens. 

Nussbaums idé om en regenererande politisk kärlek är, vilket 
hennes kritiker inte har varit sena med att påpeka, långt från 
oproblematisk. För ett av kärlekens villkor är att den varken kan 
påtvingas eller bestämmas. Den politik som gjort kärlek till strategi 
har genom historien uppvisat just det motsatta av allt som kan tänkas 
innanför en föreställning om det goda. Nussbaum hävdar dock att 
denna risk med att inkludera känslorna i det rationella tänkandet kan 
bemötas genom att sörja för ett genomgripande upprätthållande av 
                                                      
682 Gadamer, Sanning och metod, s. 142. 
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det kritiska tänkandet och yttrandefriheten.683 På samma sätt som 
man först lär sig att differentiera nyanserna i ett klassiskt 
musikstycke genom erfarenhet av olika kompositörer, instrument 
och genrer, skriver hon, lär man sig nyanserna i sitt eget 
känsloregister först genom utbildning och ett kritiskt granskande av 
sig själv: ”vi måste närma oss problemet med medkänsla på två plan: 
planet av individuell psykologi och planet av institutionell 
design.”684 

Läst utifrån Nussbaums filosofiska och retoriska praktik utgör 
individens psyche och den gemensamma erfarenheten av att leva 
tillsammans i världen ett ständigt samspel i behov av ömsesidig 
kultivering. I vilken grad detta antagande har relevans som en 
reformerande kraft i en nutida etisk-politisk diskussion om 
kunskapsdistribution och politiskt deltagande återstår att se. 

Den feminisering med vilken Nussbaum omförhandlar 
filosofihistorien tar avstånd från en logik som bejakar konkurrens, 
avund och narcisistisk egoism. Istället betonas värden som empati, 
medkänsla, humor och generositet. Som läsningen av Lysistrate 
visade är hon inte ute efter att skriva fram en kvinnohistoria eller 
argumentera för att det feminina ska ersätta det maskulina. Det är det 
maskulinas omnipotens och det femininas frånvaro som hon vill 
omförhandla. Men för att dessa värdens potential ska kunna 
aktualiseras behövs det ett säkerställande av människors grund-
läggande behov.  

Genom att skriva fram det feminina som det som varit närvarande 
i sin frånvaro skriver Nussbaum in systerskapet och dess värden som 
villkor för den liberala frihet som söker människors emancipation. 
                                                      
683 Nussbaum, Political Emotions, s. 389. 
684 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 403. [Citat: ”we must approach the issue of 
compassion on two levels: the level of individual psychology and the level of 
institutional design.”] 
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Att broderskapet kommit att reproducera de patriarkala strukturer 
som Platon var rädd för att förlora och som även Aristoteles ville 
bevara, kan i Nussbaums eudaimonistiska teori ses som en förklaring 
på det mjuka upplysningsprojektets tillkortakommanden.685 Tanken 
om en sekulär, politisk kärlek som verkar för att överskrida 
egenintresset till fördel för gemenskap och fred har framförallt haft 
två ”manliga kulturer” som sina motståndare skriver hon. Såväl 
kapitalismen som den gamla hederskulturen kämpar om att vara det 
mest attraktiva alternativet för människors begär.686 

Nussbaum anser att de politiska känslorna fostras genom hur det 
offentliga rummet är organiserat med avseende på institutioner, 
konst, samtal och mötesplatser, eftersom denna organisering lägger 
en grund för en gemensam erfarenhet. Men som vi har sett tidigare 
är kultiveringen av politiska känslor ett arbete på såväl individuell 
som strukturell nivå:687 

Offentliga känslor är en källa till stabilitet för goda politiska 
principer och den motivation som gör dem effektiva. Så den 
[politiken] vill naturligtvis fokusera på att låta människor erfara 
vissa känslor i vissa kontexter och i förhållande till särskilda objekt 
(nationen själv, dess mål, dess särskilda uppgifter eller problem, dess 
invånare. Men känslorna själva är i behov av att stabiliseras.688 

                                                      
685 Liedman, Ett oändligt äventyr, s. 368. 
686 Två böcker kan nämnas här som tar upp kapitalismens säger i denna 
begärsekonomiska tävlan: Albert Hirschman, The Passions and the Interests: 
Political Arguments for Capitalism before Its Triumph (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1996) och Eva Illouz, Cold Intimacies. The Making of Emotional 
Capitalism (Cambridge, UK: Polity Press, 2007). 
687 Nussbaum, Political Emotions, s. 127. 
688 Nussbaum, Political Emotions, s. 134f. [Citat: ”Public emotions are a sourse of 
stability for good political principles and of motivation to make them effective. So it 
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Emellertid betonar hon nödvändigheten av ett dynamiskt samarbete 
mellan lagstiftning, institutionalisering och de politiska känslornas 
formationer.689Varje samhälle behöver lägga upp strategier för hur 
man kan komma till rätta med den historia och de förhållanden som 
ligger till grund för orättvisor, skriver Nussbaum.690 Även om hon 
betonar den politiska kärleken som en offentlig angelägenhet går 
hennes ingång till en reformering av samhället genom individen.691  

Minneskonst som filosofisk praktik 

Något som utmärker Nussbaums filosofiska praktik är det sätt som 
samma historiska exempel och filosofiska argument upprepas i olika 
böcker och i förhållande till olika frågor. Även om hon själv inte 
explicit utarbetar ett sammanhållet kultiveringstänkande kan hennes 
frågor om kunskap, känslor och tänkande, liksom det hon själv 
benämner som cultivation, ses som ett exegetiskt upprepande tema i 
hela författarskapet. Genom att urskilja kultiveringstänkandets 
tematik har jag visat hur hennes filosofiska arbete kan förstås som en 
omförhandling av det liberala arv hon utgår från – en kultiveringens 
politik där historien skrivs fram på en nutida scen. 

Att belysa historieskrivandet som ett iscensättande är, som 
Certeau skriver, en väsentlig del av historikerns, i Nussbaums fall 
filosofens, produktion av en plats där särskilda former från det 
förflutna träder fram som historia. Denna distribuering av det 
                                                                                                                
will naturally focus on making people experience certain emotions in certain 
contexts and with particular objects (the nation itself, it’s goals, it’s specific tasks or 
problems, it’s people. But emotions are themselves in need of stabilizing.”] 
689 Nussbaum, Political Emotions, s. 135 
690 Nussbaum, Political Emotions, s. 122 
691 Här citerar hon Winnicott som skriver att ”the clue to social and group 
psychology is the psychology of the individual.” Winnicott (1965) s. 15, citerat i 
Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 173 
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sinnliga − vad och hur olika former blir förnimbara på en nutida scen 
− visar samtidigt på en exkludering.  

I Nussbaums författarskap utgör den antika filosofin en ingång 
till att tänka politikens möjligheter som en estetisk fråga: hur 
inverkar sinnen och känslor på människors omdömesförmåga och 
hur reglerar politiken människors uppfattning av världen i enlighet 
med föreställningar om hur man på bästa sätt kan se till de olika 
behov som ligger till grund för värdiga liv? Nussbaums filosofiska 
praktik visar på en motståndsstrategi som ofta återkommer i 
feministisk historieskrivning, men som är mindre uppmärksammad i 
förhållande till den tanketradition som söker formulera 
kunskapsdistributionens kultivering av etiska och politiska subjekt. 
Genom att skriva fram den antika filosofin på en nutida scen 
praktiserar Nussbaum en minneskonst. Scenen visar på den 
potentialitet för historien som finns i nuet, det inget, som Nussbaum 
beskriver som etisk-politisk möjlighet.692 

Minneskonsten är historiefilosofiskt interessant och oförtjänt 
ouppmärksammad i dagens diskussioner om bildning, i synnerhet 
dess potential för bildning som motstånd. För den feministiska 
historieskrivningen är minneskonsten emellertid central: hur kan 
man minnas de röster som inte har hörts, eller förnimma vad Copjek 
beskriver som non-sense? Fareld skriver om hur en nutida 
historieskrivning allt mer handlar om ”själva relationen mellan det 
förflutna och nuet” där historikers uppgift blir att ”fungera som 
terapeuter i ett samhälles hantering av ett förflutet som på olika sätt 
lever kvar i nuet.”693 Denna terapeutiska historieskrivning beskriver 
                                                      
692 Certeau liknar denna förskjutning av tid som skrivandet utgör med fabeln, en 
berättelse vars slut endast kan ses som en ny början Certeau, The Writing of History, 
s. 323. 
693 Victoria Fareld, ”Tiden är nu” i Samtider perspektiv på 2000-talets idéhistoria, 
red. Anders Burman och Lena Lennerhed (Göteborg: Daidalos, 2017), s. 21. 
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väl hur Nussbaums aktualiserar den antika filosofin för att läka de 
sår hon identifierar inom nutida politiska och sociala problem. I 
myten om Eumeniderna liksom i Lysistrate löser hon upp förståelsen 
av det böjda och det raka som varandras motsats. Platons 
formulering om människors böjelser som den politiska filosofins, 
och i efterhand även demokratins centrala problem, har enligt 
Nussbaum skapat en oförmåga att utveckla ett sensibelt och 
mångfacetterat tänkande. Men genom Platon har hon också visat på 
eros som den böjelse och drivkraft som gör att människor kan bryta 
sig från sina bojor, befria sig från sina fördomar och söka sig mot 
sanningen gentemot sig själv och andra.  

Genom förståelsen av filosofin som minneskonst − vad som i 
olika tider låter sig sägas, höras och framträda − närmar vi oss 
filosofins praktik som ett minnespolitiskt arbete. Det jag har 
undersökt som Nussbaums kultiveringstänkande och omförhandling 
av filosofihistorien kan kanske bäst fångas genom att 
uppmärksamma filosofins poetiska rörelse, vilket jag har försökt 
göra i detta kapitel. I likhet med Aristoteles insisterande på 
skillnaden mellan historikern och poeten där den förra berättar om 
det som har varit och den senare om det som är möjligt, står 
Nussbaums tolkning av filosofihistorien i bjärt kontrast till de tolkare 
som söker att uttolka något för alltid givet. Men hon hävdar inte 
heller att filosofi är poesi. Snarare är hon upptagen av vilken 
potential för det nutida tänkandet som ligger, ibland 
ouppmärksammad, i det förflutnas minnesväv. Hennes egna 
filosofiska arbete skriver sålunda fram en ny berättelse från 
minnesarvet. Likt Lysistrates medsystrar praktiserar Nussbaum 
vävandet som en minneskonst vars terapeutiska metod består i att 
urskilja nya mönster och möjligheter istället för gamla oförrätter. 
Likaväl som vikten av att minnas det glömda, ja även det som inte 
låter sig minnas annat än som frånvaro, kan Nussbaums 
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kultiveringstänkande ses som ett försvar för glömskan. Vad den 
vävande praktiken visar är att för att kunna minnas måste vi glömma 
och för att glömma måste vi minnas. Detta beskriver hon som en 
övergång från ressentiment till försoning, vilket hon menar är lika 
viktigt att sträva efter mellan olika kulturer som för den enskilda 
individen. Den mimetiska konst som Nussbaum lyfter fram som en 
praktisk kunskapsform, innebär en balans mellan olika, 
kontrasterande åsikter och värden. Balansen mellan individ och 
samhälle, mellan det egna och det gemensamma, karakteriserar hon 
som den vassa egg varpå ”den mest delikata balansen mellan 
ordning och oordning, kontroll och känslighet” kan mötas.694 

Jag har valt att läsa Nussbaums kultiveringstänkande tematiskt 
utan att säga särskilt mycket om hur hennes tänkande utvecklas 
genom författarskapet. Hennes läsningar av Antigone, Lysistrate och 
Eumeniderna kan emellertid ses som en anvisning till en kronologisk 
utveckling som rör sig från ett mer öppet, i Nussbaums vokabulär 
feminint tillvägagångssätt i hennes läsning av Antigone, till en 
nästintill lösningsorienterad analys av Eumeniderna. Med komedins 
påminnelse om sårbarheten som utmärkande för människans villkor 
har Lysistrate lösgjort oförenliga ytterpunkter mellan vilka det 
maskulina och det feminina sätts i spel. På så vis förbereds 
möjligheten för en omförhandling av givna övertygelser. Till 
skillnad från Antigone och Kreon vars tragiska öden visas genom 
deras fastlåsta positioner, upplåter furierna sin ursprungliga form i 
utbyte mot en inträdesbiljett till den demokratiska rättsstaten. Sett 
från detta perspektiv rör sig Nussbaum från ett aristoteliskt 
kultiverings-tänkande till en politisk konst som snarare liknar 
Platons. En relevant fråga i förhållande till Nussbaums normativa 

                                                      
694 Nussbaum, The Fragility of Goodness, s. 81. [Citat: ”the most delicate balance 
between order and disorder, control and vulnerability.”] 
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idéer om en kultivering av känslorna är om hon inte själv anammar 
den instrumentalitet som hon ofta kritiserar. 

Den logocentrism som jag presenterade inledningsvis innebär en 
förståelse av språket, eller Ordet som det som betingar tänkandet. 
Vad som framträder ur Nussbaums omförhandling av filosofi-
historien är till att börja med en upprepning av det falliska. Detta blir 
synligt genom att hon sätter namn på de brister som hon identifierar i 
den egna tiden i syfte att läka de sår från det förflutna som hon 
menar visar sig i nutida patologiska mönster. I hennes normativa 
förslag framträder med andra ord en reproduktion eller ett urval av 
det förflutnas representationer, där jag kan se en omförhandling av 
den liberala humanismen som kritik mot en alltomfattande 
marknadsliberalism. Men samtidigt med hennes inskrivande av 
känslor i filosofihistorien framträder också en gest, en inbjudan till 
att tänka om nuet i en framtida berättelse. I förhållande till den 
svenska bildningsdiskursen kan Nussbaums aktualisering av 
sinnenas och känslornas historicitet öppna upp för en omförhandling 
och reformering av bildningstänkandet som överskrider den 
hierarkiska struktur som jag har identifierat som ett tregrenat 
problemkomplex. För även om många av de som idag talar och 
skriver om bildning hävdar sig stå fria från religiösa tankestrukturer 
kan en kärnpunkt i detta tredelade problemkomplex förstås som det 
litteratur- och konstvetaren John Michael beskriver som den 
religiösa, exegetiska tradition i vilken det kritiska tänkandet har 
utvecklats som ett pågående upplysningsprojekt, ett projekt vars 
syfte var lyfta individen från vidskepelse till förnuftets klara ljus.695 

En central uppgift för ett bildningstänkande som inte vill gå 
ekonomismens och nyliberalismens ärenden kan således vara att 

                                                      
695 John Michael, ”Tragedy and Translation: A Future for Critique in a Secular Age” 
i Critique and Postcritique, s. 254. 
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utforska hur en strävan efter självkonstitution relaterar till den 
längtan efter odödlighet som Platon beskrev som filosofens begär 
och som Epikurus såg som människors livslögn.  

Med Nussbaums förståelse av inget som varje människas liksom 
etikens grund framträder en utopisk aspekt i hennes 
kultiveringstänkande.696 Det utopiska förstås här som ett uthärdande 
”inte än”, en gest gentemot en obekant framtid genom vilket nuet får 
sin uppgift. Hennes praktik öppnar sålunda upp för att granska de 
begränsningar som framträder i det redan tänkta. Det seende som 
Nussbaum menar utmärker olika förståelser av bildning eller 
kultivering visar på hennes tankar om kunskap som en praktisk 
verksamhet. Theoria utgör här inget distanserat betraktande utifrån 
en säker position och inte heller en lösningsorienterad reflektion. Det 
är inte i vad som sägs, i orden, som kultiveringens politik äger rum 
hos Nussbaum, utan det är snarare i den filosofiska praktiken som vi 
kan skönja en ansats till bildning som motstånd. 

  

                                                      
696 Fredric Jameson,”The Politics of Utopia”, New Left Review, 2004. Jameson 
skiljer på undran och nyfikenhet, där det förra relaterar till en utopisk föreställning 
om begärets upphörande och det senare till den vilja att erövra nya kunskaper som 
drivs av egoistiska begär. Till skillnad från den nyfikenhet som präglar de intressen 
som driver en kvantitativt mätbar kunskapsekonomi, visar Nussbaums betonande av 
inget som etikens grund på den osäkerhet hon menar är avgörande för det mänskliga 
livets villkor.  
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Avslutande sammanfattning och diskussion 

Kultiveringens politik, sinnenas estetik 

Jag har undersökt Nussbaums kultiveringstänkande som en 
återkommande tematik i författarskapet där jag har urskilt 
kultiveringens politik som utmärkande för hennes filosofiska 
praktik. Det som inledningsvis presenterades som vad hon 
betraktade som en brist i liberalismens historieskrivning, och i 
förlängningen även i den politiska liberalismen, handlar om hur 
feminina värden har ignorerats till förmån för en beräknande 
kunskapsekonomi. Vad som framkommit i undersökningen av 
hennes kultiveringstänkande är att frånvaron av feminina värden 
också innebär att filosofins relevans för det politiska livet knoppats 
av. Det seende som Nussbaum betraktar som kultiveringens främsta 
uppgift ska inte förväxlas med en ensidig kontemplativ verksamhet, 
utan är i högsta grad en produktiv praktik som handlar om förmågan 
att pendla mellan det inre och det yttre, vilket Nussbaum liknar vid 
konstnärens pågående verksamhet mellan att å ena sidan måla och å 
andra sidan betrakta hur det egna arbetet fortskrider.697 Förhållandet 
mellan det inre och det yttre – mellan varande som det språk vi kan 
förstå och de läten som inte är erkännbara inom givna former – 
fordrar en kultivering av tänkandets sensibilitet, ett strävande efter 
aktivt lyssnande, en undran inför det som inte kan förstås. 
 Det skrivna ordet var för antikens filosofer, vilket Nussbaum 
påminner oss om, endast till för att komma ihåg vad man hade hört. 
Logos stod inte att återfinna i de bokstäver och tecken som hade 
ritats ned, utan i de enskilda själarnas minne. Perception utgör en 
aktualisering av en potential, skriver Nussbaum, hur vi ser världen 

                                                      
697 Nussbaum, Love’s Knowledge, s. 65.  
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medverkar också till att forma den. Seendet är här, liksom under 
antiken, i centrum för etiken. Myter, författare och historiska 
händelser vävs hos Nussbaum samman till en berättelse som vill 
säga något till den tid hon själv verkar i. På nutidens scen framträder 
det förflutna som historia. Just denna förmåga att framställa 
historiska narrativ som handlar om det gemensamma är vad 
Aristoteles framhöll som människans särskilda förmåga, skriver 
Nussbaum.698 Det är inte förmågan att tala, utan att dela 
gemensamma narrativ där språket, logos, är det som binder 
människor samman som varande.  
 Undersökningen av Nussbaums kultiveringstänkande men också 
av de som kritiserar hennes sätt att använda sig av det förflutna i en 
nutida diskussion har väckt mitt intresse för hennes filosofiska 
praktik och hur hon i sitt filosofiska arbete låter aktualiseringen av 
det förflutna utgöra en minneskonst. Jag har också undersökt 
Nussbaums kultiveringstänkande i relation till en svensk idéhistorisk 
bildningsdiskussion. I en samtid som sällan förmår tänka bortom 
instrumentella kunskapsmål är den svenska bildningsdiskussionen 
högrelevant, också som motståndskraft inom en internationell 
diskussion om kunskapsinstitutioners övergripande mål. Ett 
grundläggande problem inom rådande förståelser av bildningens 
teori och praktik är det jag har beskrivit som en fallogocentrisk 
ensidighet vars form jag menar upprepas även i de nyliberala och 
nykonservativa diskurser mot vilka bildningförsvarare önskar 
uppöva motstånd.  

Skillnaden mellan en nutida förståelse av bildning som motstånd 
och det som här beskrivs som kultiveringens politik är kanske den 
motståndskraft som finns i den senare som, utifrån krav på jäm-
likhet, ställer sig oense med den traditionella bildningsdiskussionens 

                                                      
698 Nussbaum, Upheavals of Thought, s. 145 
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givna normer vars interpellerande verksamhet reproducerar hier-
arkiska skillnader. Mot den falliska bildningstradition som sätter 
ordet som domare över människors erfarenhet, skriver Nussbaum 
fram en herakleitisk sensibilitet som istället erkänner språkets 
ofrånkomliga negationer och som ser logos som en ständigt 
föränderlig minnesväv. Minne och glömska kan framstå som 
varandras motsatser, men vid en närmare undersökning är de snarare 
varandras förutsättningar. För är det inte just detta som kommer fram 
i grekiskans sanningsbegrepp aletheia som betyder icke-glömska [a-
letheia], det som inte blir glömt?699 Det kan också översättas som ett 
avslöjande, ett utvikande som löser upp den kronologiska tidens 
systematiska glömska av det förflutna.700 
                                                      
699 Anthony Preus, Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy, s. 41. 
700 I den grekiska mytologin berättas det om två vattenkällor, sjön Mnemosyne och 
floden Lethé, som symboliserar minne respektive glömska. Mnemosyne är också 
namn på minnets gudinna, hon som vet ”all that has been, all that is, and all that is 
to be.” Vernant beskriver Mnemosyne som musernas moder liksom poeternas 
inspirationskälla. Hennes visdom är omnitemporär och överskrider människors 
tidsliga och rumsliga begränsningar. Men Mnemosyne är även namn på sjön som 
kan ge människor tillgång till gudarnas värld. Floden Lethe är Mnemosynes 
motsats. I sista boken av Staten berättar Sokrates en myt om Er som, efter att ha fått 
se vad som händer efter döden, inte dricker ur floden Lethe som får en att glömma 
sitt ursprung, utan återvänder till livet för att kunna berätta vad han har sett. Myten 
om Er får en avgörande roll i Platons myt om idealstaten: för att kunna minnas 
måste vi först glömma; som grottliknelsen och även Diotima berättar måste synen 
vändas bort från det sinnliga för att kunna se idéernas ursprung, det som är. Å andra 
sidan behövs myten för att kunna minnas det som är glömt. Filosoferna i Staten 
måste tvingas lämna sitt kontemplativa tillstånd för att styra staden utifrån den insikt 
de har tagit del av. För att älska måste man känna till kärleken och veta att den 
saknas en. Till skillnad från de poeter Platon säger sig vilja utvisa från Staten, 
framträder Er som en sanningssägare, den som förmedlar minnet om det 
omnitemporara varandet som inramar människors ändliga liv. I avsaknad av 
glömska kan Er förmedla sanningen om Statens arché, dess härkomst och mål. 
Vernant, Myth and Thought, s. 116f. och s. 125.  
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Att lära sig se, är att uppöva en förmåga att göra distinktioner, 
och det är detta Nussbaum betraktar som en av utbildningens främsta 
uppgifter. Till skillnad från den politiska diskursen (doxa) står 
urskiljningsförmågan i den enskilda individens makt skriver hon.701 
Minneskonsten innebär således inte bara vad det är man låter träda 
fram från det förflutna, utan också hur man väljer att se på dessa 
framträdanden. Om det för Aristoteles handlar om ett intresse för hur 
saker framträder, så är Nussbaums primära intresse hur en utvidgad 
förståelse av sinnlighet – i förståelsen att varje persons särskilda 
seende – kan formuleras och kultiveras i en nutida filosofisk och 
politisk verksamhet. 

Utifrån Nussbaums tankar om kultiveringen som en process 
oskiljbar från det mänskliga livet, har jag öppnat upp 
bildningsbegreppets normativa konnotationer för att istället sätta den 
formande, kultiverande rörelsen i centrum för uppmärksamheten. 
Med det bildningsbegrepp som utforskas och utvecklas i denna 
studie gör jag ingen skillnad mellan bildning och utbildning. Inte 
heller utgår jag från att kultivering eller bildning pekar mot en bättre 
framtid eller en bättre människa. Vad Nietzsche förde fram som 
kritik av sina samtida bildningsentusiaster står sig än i dag. 
Humanismen som grund för mänsklighetens utveckling och 
förbättring har visat sig som ett föga eftersträvansvärt mål, 
åtminstone i dess nuvarande former. Ingen ödelägger jorden och 
varandra mer än den västerländska bildningsresenärens arvtagare. 
Det verkar inte spela någon roll hur många böcker vi läser, huruvida 
vi kan många språk eller inte, eller om vi har en fördjupad kunskap 
om olika musikformer. Detta är filosofins insikt om tragedin som 
människans villkor. Det finns inga garantier om en bättre framtid 
eller en given form genom vilken människor kan träda fram.  

                                                      
701 Nussbaum, Aristotle’s De Motu Animalium, s. 256. 
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Med detta sagt vill jag ändå hävda bildningsbegreppets aktualitet 
och betydelse i en samtid där grundläggande kunskapsteoretiska, 
etiska och politiska frågor ofta läggs åt sidan till förmån för den 
omedelbart tillämpbara vetenskapen. För hur bildas vi, hur formas 
vår perception, vår förståelse och känsla för oss själva och för 
varandra genom de kunskapsideal som förs fram i dagens offentliga 
institutioner? Bildning som motstånd, i förståelsen av kultiveringens 
politik, innebär en grundläggande självkritik som går utöver det som 
ofta benämns som kritiskt tänkande eller ett självgranskande 
tillvägagångssätt. Bildning som motstånd handlar om de enskilda 
människornas möjlighet att få erfarenheter av det gemensamma på 
samma sätt som gemenskapens måste ges möjlighet att ta del av den 
enskildes erfarenheter. Att Ordet skulle få utgöra en portvakts-
funktion för vem som har rätt till dessa möjligheter och rättigheter –  
att man måste göra sig förstådd för att bli hörd, synlig för att bli 
sedd, visa sin rätt för att få rättigheter – ligger inom den falliska 
kunskapsekonomis logik som Nussbaum försöker omförhandla 
genom sin filosofiska praktik.  
 I en tid som verkar ha glömt bort möjliga värden och mål som 
alternativ till kapitalackumulation kan Nussbaums kultiverings-
tänkande och i synnerhet en utveckling av kultiveringens politik som 
analytiskt begrepp mobilisera ett förändringsarbete vid offentliga 
kunskapsproducerande institutioner genom att sätta människors och 
miljöers blomning som genomgripande strävansmål. 
 Den ansats till en ny humanism som kan urskiljas i Nussbaums 
författarskap är ett insisterande på vikten av att resonera om det 
gemensamt mänskliga som den politiska – i förståelsen alltid genom 
överläggning föränderliga – grund på vilken demokratin måste 
verka. Den antika filosofin framhåller dock en fara med demokratin 
som massans eller pöbelns styre, och även om Atens direktdemokrati 
skiljer sig radikalt från dagens politiska organisering, tar Nussbaum 
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deras farhågor på allvar. Den etiska grund hon menar måste föregå 
politiken innebär en genomgripande, politisk prioritering som ger 
människor möjligheter att aktualisera sina särskilda potentialer, sitt 
ethos, genom en kultivering av ett sensitivt tänkande och en receptiv 
perceptionsförmåga. För i likhet med sina samtalspartner i antikens 
Aten, varnar Nussbaum för att en makt utan ansikten är en politik 
utan etik. 
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Coda – Polyfem förvandlas 
 
 
 
 

Alla ord när handling fattas, äro dåraktiga och tomma. Polyphemos, 
bländad, sitter på sin klippa, spejar ut över havet, väntar på Ingen. 
Alla ord, när handling fattas, äro dåraktiga och tomma.702 

 

När Odysseus har lämnat kyklopernas ö fortsätter hans farofyllda 
resa. Till skillnad från Polyfemos räddas Odysseus genom att 
antigen förekomma eller rädda sig undan de faror han utsätts för. Ute 
på havet kan han inte motstå frestelsen att uppleva sirenernas sång, 
men för att inte förföras binder han fast sig i masten och sätter vax i 
manskapets öron. Som filosofen Cavarero skriver har den feminina 
rösten ofta setts som ett hot mot rationalitetens framfärd. ”[K]vinnan 
sjunger, mannen tänker”, skriver hon, och visar hur det feminina 
setts som politikens utsida.703 Utifrån denna tolkningens politik har 
den manligt kodade filosofin kunnat upprätthålla sin suveränitet 
                                                      
702 Kyrklund, Polyfem förvandlad, i Prosa s. 319. Se även Thomas Sjösvärd, En 
himmel av sten. Willy Kyrklund och det grekiska (Uppsala: Department of 
Literature, Uppsala University, 2018), s. 124ff. 
703 Cavarero, For More than One Voice, s. 6. 
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genom att ignorera rösten i förståelsen av logos: “från det perspektiv 
som betraktar språk som ett system […] är det som inte hörs, 
paradoxalt nog, ljudets unika karaktär”, skriver Cavarero.704 Som 
motvikt till denna tolkning av logos framhåller hon istället en 
prelinguistisk förståelse av språk inspirerad av psykoanalysen där 
rösten framträder som en alternativ begärsekonomi som 
”destabiliserar det rationella register med vilket talets system är 
konstruerat.”705  
 När Nussbaum i Fragility of Goodness beskriver de svårigheter 
Aristoteles ställdes inför när människor begärde att all kunskap 
skulle kunna föreläggas på samma sätt, framhåller hon att det dessa 
inte förstod var att olika kunskaper har olika framträdelsesformer. 
Bristen på förståelse beror på vad hon beskriver som ”avsaknad av 
paideia [−−] det som Burnyeat har kallat för ’intellektuell 
habituering’.”706 Detta tillstånd, skriver hon vidare, är kyklopernas. 
Så vem är då Nussbaums kyklop? 

Kykloperna är tillsynes människor, men ”saknar all sensitivitet i 
förhållande till andras behov” skriver Nussbaum.707 Men Polyfemos 
går miste om sina vänners hjälp på grund av Odysseus listiga lögn.  
Kyklopen gestaltar den figur Nussbaum ständigt återkommer till 
som ett hot mot det granskade livets förutsättningar: Platons 
totalitära stat, stoikers och Kants avvisande av känslornas roll för det 
goda livet, och ekonomismens ensidiga målrationalitet; alla 

                                                      
704 Cavarero, For More than One Voice, s. 9. [Citat: ”from the perspective of 
language as a system […] what is not heard is, paradoxically, the uniqueness of the 
sound.”] 
705 Cavarero, For More than One Voice, s. 11. 
706 Nussbaum, The Fragility of Knowledge, s. 252. [Citat: ”lack of paideia […] the 
word is usually translated ’acculturation’ or ’moral education’. [---] He lacks what 
Burnyeat has called ’intellectual habituation’.”] 
707 Nussbaum, ”Human Functioning and Social Justice”, s. 216. 
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framvisar den perspektivbrist och asocialitet Nussbaum anklagar 
kykloperna för.  

Den enögdhet som kyklopen har fått representera kan sättas i 
kontrast till det mångtal som Polyfemos besitter och som blir till sten 
i kölvattnet av Odysseus bildningsfärd. För som Fareld betonar finns 
det en skillnad mellan det främmande man har intresse av att förstå 
och kolonisatörens ointresse för den kolonialiserade människans 
erfarenheter.708 I likhet med denna distinktion av det främmande har 
jag intresserat mig för hur bildningstematikens interpellerande kraft 
också kan ses utifrån dess uteslutningsmekanismer, något jag 
inledningsvis beskrev som den falliska ekonomin. De problem-
komplex jag beskrivit som det falliska, det ekonomistiska och det 
nykonservativa harmonierar alla med översättningen av Bibelns 
logos som Ordet, det vill säga något som binder sinnena vid ett redan 
givet språk. Som mimetisk verksamhet kan kultiveringens politik 
både reproducera och lösa upp vad som anses vara traditionella 
värden och i undersökningen av Nussbaums författarskap hittar jag 
båda dessa rörelser, i likhet med hennes berättelse om den fallos, 
som inte är en.  

Med sitt kultiveringstänkande producerar Nussbaum en normativ 
föreställning om möjligheten att forma känslor och sinnen i enlighet 
med en liberal förståelse av demokrati där människor förmår att ta 
välövervägda val till förmån för det gemensamt bästa. Men filosofen 
som läkare och sanningsägare innebär – vilket Nussbaums kritiker 
upprepar och som hon själv också påminner om – ingen garanti för 
hälsan. Av denna orsak insisterar hon på att kultiveringstänkandet, 
alltså föreställningar om hur människor ömsesidigt formas av och 
skapar den värld hon ingår i, måste vara utsatt för upprepande 
granskning. I förhållande till ett övergripande samtal om hur vi vill 

                                                      
708 Fareld, Att vara utom sig inom sig, s. 189. 
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leva tillsammans betonar hon nödvändigheten att våga tänka istället 
för att fastna i redan givna övertygelser. Den uppenbara risken med 
ett sensitivt tänkande är att det vi känner till sätts på spel, men 
alternativet är att förfrämligas från den politiska potential Nussbaum, 
genom Herakleitos och Aristoteles, framhåller som utmärkande för 
det mänskliga livet.  

Den radikala potential jag utläser i Nussbaums 
kultiveringstänkande framträder emellertid inte i det hon skriver, 
utan snarare i hennes filosofiska praktik – den kultiveringens politik 
som omförhandlar framtiden genom en sensibel iscensättning av det 
förflutna. För i det möjlighetsrum som Nussbaum med 
kultiveringens politik öppnar upp för skapas utrymme för röster som 
inte strömmar in från en transcendent utsida, utan från den 
gemenskap vi inte förmår tyda endast genom ett deskriptivt språk. 

Vad jag i denna avhandling har undersökt som kultiveringens 
politik visar på kultiveringstänkandets syfte – att ständigt syna hur 
det vara som kan förstås också alltid bär med sig det vi inte kan 
förstå, det non-sense inför vars undran vi påminns om varje ords 
negativitet. Filosofihistoriens såväl som vår egen tids upprepande 
försök att bygga murar för att epistemologiskt, estetiskt, etiskt och 
politiskt säkra upp mot vad som ses som en hotfull utsida har enligt 
Nussbaum inneburit att de mänskliga sinnena reducerats till ett 
ensidigt seende, den kyklopiska enögdheten och längtan efter 
odödlighet som kanske är det största hotet motståndets bildnings-
resenär måste bekämpa. 

Att öppna upp och omförhandla det givna påkallar nödvändig-
heten av att bege sig in i det dunkel som åsidosätts av Ordets ljus-
bärare. I samtalet om utbildningens bildande dimensioner är Poly-
femos för närvarande inte efterfrågad. Vad ska ”den som kan många 
sånger” göra? 
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Det börjar med att han försöker komma ut. Detta är ju naturligt i 
ensamheten, det första man försöker göra är att komma ut genom 
dörren. Den är låst. Han försöker komma ut genom fönstret. Det 
finns inget fönster. Han försöker komma ut genom väggen. Det går 
inte. Skall han ropa på vakten? Det är det sista han skall göra. Han 
trevar över muren, knackar på varje tegel, prövar fogarna. Detta tar 
sin tid.709 

  

                                                      
709 Kyrklund, Prosa, s. 356. 
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Summary 

 
 

The Politics of Cultivation: 
Martha Nussbaum, Antiquity and the Practice of Philosophy 

 
 
 
 
The two-pronged purpose of this thesis is to both investigate how the 
potentiality of ancient philosophy is actualized in Martha 
Nussbaum’s cultivation thinking as a critique of contemporary 
knowledge cultures, and to explore what her thinking and 
philosophical practice can contribute to a contemporary Swedish 
discussion on education as resistance. The focus of the thesis is 
Nussbaum’s cultivation thinking as a staging of the past in a critique 
of her own time. The present is the stage upon which history can be 
played out and experienced as something new.  
 It is a central argument of this thesis that Nussbaum’s writings 
clear the way for an ethical-political conversation in a contemporary 
context. Her cultivation thinking demonstrates how questions about 
the historicity of our emotions and senses and the inextricable 
interconnectedness of this historicity with philosophical assumptions 
(even where these are not explicit) form the basis for how 
knowledge is produced, organized, and distributed. Acquaintance 
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with the variety of problems with which people have grappled 
throughout history thus illustrates and highlights contemporary 
issues, assumptions, and beliefs that are often taken for granted.  

I explore Nussbaum’s writings, from her first two published 
articles, both titled “ΨΥΧΗ in Heraclitus” (1972), through 
Monarchy of Fear: A Philosopher Looks at our Political Crisis 
(2018). The thesis is structured as a thematic study in which I expose 
Nussbaum’s cultivation thinking as it emerges in interaction with 
various ancient philosophical thinkers and schools. The aim of this 
thematic “deep dive” is to both highlight the relevance of antiquity 
for Nussbaum’s cultivation thinking and to identify the problems she 
elucidates in the interpretation of the writings of specific thinkers of 
the ancient tradition, as well as the way she formulates these 
problems based on our contemporary notions about the ethical and 
political aspects of education.  

The ”politics of cultivation” refers to the ways in which the 
thoughts and voices of the past are observed, distributed, 
renegotiated, criticized and highlighted through the art of memory. 
The manner in which the past is permitted to emerge in Nussbaum’s 
philosophical work can thus be seen as an ethical, aesthetic and 
political activity. 

Initially, the examination of Nussbaum’s cultivation thinking can 
be captured by three overarching questions. The first has to do with 
the problem complexes highlighted by Nussbaum in her encounters 
with the philosophy of antiquity: On which issues in ancient Greece 
does she believe political philosophy to be founded, and how does 
she write about the relationship between the various thinkers’ ideas 
regarding politics and ethics? What importance does Nussbaum 
attribute to emotions and senses in the ancient texts, and how does 
she write about the relationship between emotion, perception and 
thinking as a key issue in ancient political philosophy? 
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The second issue revolves around the manner in which Nussbaum 
mobilizes ancient philosophy in order to highlight tensions in her 
own contemporary ethical-political discussions: What status do 
emotions have in Nussbaum’s actualization of the texts of the 
various thinkers, and what bearing does she believe this theme to 
have on contemporary ethical-political conversations? What does 
ancient philosophy contribute to her criticism and renegotiation of 
the epistemological, ethical and aesthetic assumptions of our time?  

A third question is based on the former two and addresses the 
politics of cultivation in Nussbaum’s philosophical practice. Here I 
highlight Nussbaum’s interpretation of ancient tragedies and 
comedies and how her philosophical practice can be regarded as 
mnemonic device with political, aesthetic and ethical dimensions. In 
this context, relevant questions revolve around how cultivation 
thinking distinguishes Nussbaum’s writings as a whole, as well as 
the potential implications of her enlarged understanding of 
cultivation in a contemporary educational and political discussion.  

The politics of cultivation that I distinguish in Nussbaum’s 
writings demonstrate her relevance in a contemporary educational 
political and educational philosophical conversation. If the late 20th 
century, the consideration of knowledge institutions’ civic 
educational mission stressed the ethical aspects of ancient 
philosophy, then the first decades of the 21st century point to a more 
in-depth focus on politics. As Aristotle pointed out, the life principle 
of politics is all about pluralism and diversity. If differences are 
reduced to a selection in a market, the ability to formulate radically 
different thoughts is lost. Based on the understanding of politics as a 
propensity for change, the restrictive politics that do not permit 
thoughts that go beyond that which has already been thought are, per 
se, apolitical. The criticism of a pervasive economism and its social 
and ecological consequences asks questions about the possibilities of 
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politics within the context of a market-oriented rationality. When 
competitiveness and personal interests are primary motives for 
people's life choices, we risk losing the ability to think of ourselves 
as part of a larger community. With the politics of cultivation, I 
highlight a question rather than an answer: what does it mean to 
cultivate political subjects in an era in which politics are adopting an 
ever-more apolitical character? 

Six Chapters 

1. The first chapter, “Nussbaum and the Cultivating Activities of 
Education: On the Need for a New Humanism” provides an 
overview of Nussbaum’s writings and of how she develops her 
cultivation thinking, first in a classical tradition, and later through 
her literary engagement in a contemporary political conversation. In 
this chapter I investigate how the cultivation of ethical-political 
subjects Nussbaum’s work – from the early 1970s until today. 
Nussbaum posits that contemporary political and cultural conflicts 
are a result of the fact that politics ignores people's emotions and 
how these emotions form the basis for their understanding and 
perception of the world and themselves. Taken together, practices in 
public institutions such as schools, universities, and the legal and 
health care systems, as well as the speeches of politicians and the 
public spaces we occupy constitute something which Nussbaum 
likens to the psychagogia of the ancient Greeks – the art of leading 
souls. Awareness of how the public shapes people's perceptions of 
themselves and the world and how contemporary issues can be 
highlighted through this formative activity entails a need to review 
the code of ethics that governs the public sphere. Ethics – the 
question of how we should live — must always be present in 
politics, writes Nussbaum. I see in Nussbaum’s defense of the 
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humanities an attempt to formulate a new humanism within the 
context of an increasingly instrumentalized culture of knowledge. 

Although cultivation is a responsibility shared between the public 
and the individual, Nussbaum stresses that it is a public 
responsibility to give every individual the necessary space to 
extricate themselves from their immediate narcissistic needs. 
However, during the first decades of the 21st century, she observes a 
backward trend in politics that affords space for misogyny, 
xenophobia and resentment. To combat this resignation in the face of 
the communal, she exhorts an institutional mass cultivation of 
political emotions in which imaginative ability constitutes a key 
issue for people's abilities to reconcile with the past by finding a 
mutual, future path between memory and oblivion. Nussbaum argues 
that the humanities are of indispensable value to this work, because 
the ability to understand each other requires sensitive thinking.  

 
2. The chapter “Nussbaum, Heraclitus and the Actualization of 
Antiquity” revolves around the examination of Nussbaum’s first two 
articles dealing with the concepts of psyche and logos in the works 
of Heraclitus. These articles marked the beginning of an extensive 
effort to criticize what she sees as a flaw in her contemporary 
epistemological and ethical discourses. Through the interpretive 
doctrine of Heraclitus, Nussbaum highlights his criticisms of Homer, 
a critique similar to the one she herself has directed against the 
philosophy of her own era. 

In opposition of a positivist and conservative interpretative 
tradition, Nussbaum actualizes the methodological and sensitive 
approach of Heraclitus, which I tentatively understand as a 
Heraclitean phenomenology avant la lettre. Nussbaum does not see 
language – logos – as a legal entity that can judge right from wrong. 
Rather, like the soul of the individual [psyche], language [logos] is in 
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a perpetual state of change, which Nussbaum deduces from the 
fragments of Heraclitus’s writings to be “the One as a unit of 
differences.” Senses and emotions are crucial to people’s interpretive 
capacity, she writes, and the goal of education should be to strive to 
surpass immediate experience, while also becoming aware of one's 
own prejudices and how these often mislead our perception of the 
world. In Nussbaum’s Heraclitus I discern a revolutionary potential, 
where she identifies “nothing” as the starting point for ethics, and 
where Heraclitus's insight into the inherent negativity of language 
reveals the truth as a possible actualization. That which can be seen 
and heard, and how this is regulated and distributed through 
education, is a matter of aesthetics and politics that is implicit in 
Nussbaum’s cultivation thinking, but which she herself does not 
fully develop as a critical issue. Heraclitus defends what Nussbaum 
characterizes as the realization that the finite nature and tragic 
conditions of human life. This, she argues, constitute a threat to 
Plato’s attempts to establish a firm foundation for political 
philosophy.  

 
3. In “Nussbaum and Plato” I investigate Nussbaum’s reading of 
Plato and how she distinguishes a problem in his writings, the 
consequences of which are demonstrated in philosophical history’s 
fear of the instability of the senses and emotions. In democratic 
government, Plato sees how human inclinations make them unable 
to create stability. At the same time, itinerant teachers threaten to 
upset the aristocratic knowledge economy possessed by Plato’s 
family. Nussbaum highlights how Plato's political philosophy was 
established based on a fear of change. The desire to make all values 
comparable, to use shame and silence to make emotions, senses and 
the body’s experiential knowledge subject to a supposed sanity, is 
understood here according to Plato's construction of an immortal 
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truth. In his attempt to create a stable political art, Plato establishes a 
dualistic view of knowledge, one which Nussbaum believes to be 
evident in the reductionist reception of Plato's philosophy in Anglo-
Saxon philosophy. This image of Plato fails to address the literary 
aspects of his thinking, and Nussbaum argues that this leads to a 
distorted view of his philosophy. For in Plato’s later writings, 
Nussbaum sees the realization that true knowledge can only be 
achieved through a surrender to the madness of philosophy. Outside 
the city walls, Plato's Socrates encounters the transformative and 
transformational power of love as it appears in interaction with the 
beloved. In Symposium, Plato points to love's wisdom as something 
conveyed by an external divine power via Diotima, a visiting 
priestess whose language Socrates considers to be sophistic. What 
emerges in Nussbaum’s interpretation of Plato is the manner in 
which political philosophy was founded through the establishment of 
an Internal and an External – two spheres which are each other’s 
opposite, but which are also dependent on each other. Like the mass 
education that Nussbaum criticizes in today's higher education 
systems, Athens’ walls ensure that knowledge production and 
knowledge distribution is contained inside generally imposed 
parameters. While this presumed cultivation may create people who 
do the right thing, Nussbaum argues that the real question is whether 
the pursuit of the “right” should be one-sided – and if so, how does 
this affect our understanding of communal life? 
 
4. Nussbaum’s reading of Aristotle calls into question both Plato's 
and her own contemporary understanding of the relationship 
between senses, emotions and desires. In “Nussbaum and Aristotle,” 
I highlight key concepts in Nussbaum’s Aristotelianism and 
illuminate how she writes about Aristotle's philosophy as a defense 
of a renegotiated essentialism. In Plato's attempt to establish a 
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political art, Aristotle sees a destruction of politics as such. With the 
fourth chapter, I deepen my understanding of Nussbaum’s 
contemporary criticism by exploring how she writes about Aristotle's 
response to Heraclitus’s and Plato's challenges to thinking.  

In her contemporary analysis, Nussbaum is sharply critical of the 
manner in which a quest for unity and measurability has laid the 
foundation for a capitalist structure, and how this has promoted a 
one-sided focus on the hard values of enlightenment thinking, such 
as economy and technology. With regard to Aristotle, she insists that 
politics cannot be subject to production: Even if one can apply a 
form of politics based on given values, one cannot muster long-term 
stability. In parallel with the scientistic vision that Nussbaum 
believes to be the root cause of the marginalization of the 
humanities, she also believes that together with some post-
humanistic theories, neo-liberalism has promoted the erosion of faith 
in the unique value of the individual. There can be no ethics without 
ethical subjects, argues Nussbaum, and what is considered desirable 
for people – the answer to the question of how one ought to live – 
must be subject to ethical considerations which, in turn, are 
independent of neither history nor situation.  

In Nussbaum’s interpretation of Aristotle, essentialism entails an 
aspiration to see each person's unique and enduring components as 
the basis for an ethos that can be actualized. If “human flourishing” 
is the goal of cultivation, this aim should be understood in a 
pluralistic sense, asserts Nussbaum. For Nussbaum, the fact that 
Aristotle emphasizes how people's contextual conditions affect their 
potential for cultivation entails a feminist position distinct from the 
idea of an autonomous individual, one in which she sees each 
person's internal life as a basis for action and personal love as 
exemplary for both the political community and public institutions. 
It is love that keeps people together, writes Nussbaum, reminding 
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the reader of Aristotle's comparison between the city and the heart. 
The heart is also the cognitive organ of unification – the common 
sense that Aristotle sees as the alpha and omega of the city. Love is 
also something that can be learned through the cultivation of a 
productive vision. This vision is not a matter of learning. Rather, it 
has to do with the manner in which education facilitates the capacity 
of the individual for independent creation. Yet in order to live 
together, we must also be able to imagine that things may be 
different from what we might think. Here Nussbaum emphasizes the 
role of literature and art in expanding the experiences of individual 
people, as well as in creating common frames of reference. 

Based on her understanding of the movement as Aristotle's 
thoughts on human purpose, Nussbaum breaks with the 
interpretation of Aristotle's ethics that assumes that he ascribes the 
greatest value to contemplative life. She writes that it is a sensitive 
interpretive ability and the understanding of different forms of 
knowledge which represent the goal of Aristotelian education, 
wherein the purpose of education is to develop the perceptive ability 
of citizens. By cultivating sensitive thinking and an ability to listen, 
people can perceive subtleties and experience wonder and interest in 
response to what they do not know, rather than rejecting the 
unfamiliar. In this way, Aristotle’s views on vision, theoria, appear 
to be similar to Plato's wonder, which Nussbaum considers to be 
arche of all philosophy. Yet unlike Plato's epistêmê, Nussbaum’s 
writings reveal an Aristotelian wisdom as the basis on which a 
modern democracy can be built. 
 
5. The chapter “Nussbaum and Hellenism: Toward a Therapeutic 
Philosophy” explores how Nussbaum moves from an intra-academic 
form of cultivation thinking based on Stoic philosophy to writing 
about philosophy as a therapeutic, socially reformative activity. For 
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Nussbaum, Aristotle's thoughts on ethical deliberation as a 
conversation between equals restrict our understanding of Aristotle 
in a contemporary political debate. Chapter Five addresses this issue; 
Nussbaum actualizes the Hellenistic schools and their rhetorical and 
literary strategies, which are directed not only at the free men of the 
city-state, but at all humanity – or the “citizens of the world,” as she 
writes in Cultivating Humanity. Indeed, in Hellenism Nussbaum 
discovers an era which bears many similarities to her own. Based on 
the conflicts that arise because of differences and inequalities, she 
believes that the Stoic understanding of emotions as value judgments 
can serve as a guide on how to develop wise emotions as well as 
wise thoughts. The task of philosophy today, just as it was in the 
Hellenistic period, is to heal the wounds inflicted on people by the 
pathological structures of society. What the present needs, she 
writes, is a political love that can form the basis for a transformation 
of the destructive, masculine structures of desire which she believes 
to stem from capitalism and the old cultures of honor. As we have 
seen, for Nussbaum the transformation of philosophy into a practical 
art of living is a political issue.  

Nussbaum argues that one central problem today is that people 
are unaware of the causes of their own desires. They reproduce the 
desires for which they have learned to strive, but which are not 
necessarily consistent with their own innermost desires. A key to the 
politics of cultivation which emerges in Nussbaum’s renegotiation of 
philosophical history is the Heraclitean interpretative model, which 
is introduced in her early works. As she writes, the opportunity for 
fellowship and the ability to rise above what she sees as the 
pervasive resentment of our time entails a balancing act between 
forgetting and remembering. But what does the art of memory entail, 
and what role does it play in the cultivation of political subjects? 
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6. The final chapter of the thesis, “The Practice of Philosophy, the 
Dialectics of Love: Two Tragedies and a Comedy,” discusses the 
findings that have emerged as a result of my investigation of 
Nussbaum’s work. Here I highlight the tragic as a central aspect of 
Nussbaum’s cultivation thinking and examine her interpretations of 
Sophocles’ Antigone, Aeschylus’ The Eumenides and Aristophanes’ 
Lysistrata. I then explore Nussbaum’s concept of love in relation to 
her philosophical practice, and how this practice can be understood 
as a mnemonic device.  

I have researched Nussbaum’s cultivation thinking as a recurring 
theme in her writing, in which I perceive the politics of cultivation as 
a key characteristic of her philosophical practice. What was initially 
presented as what Nussbaum saw as a flaw in the history writing of 
liberalism (and ultimately in political liberalism) is the manner in 
which feminine values have been ignored in favor of a 
computational knowledge economy. What emerges in the 
investigation of her cultivation thinking is that the lack of feminine 
values also stunts the relevance of philosophy to political life. The 
vision which Nussbaum sees as the task of cultivation is not to be 
confused with a one-sided contemplative activity. Rather, it is above 
all a productive practice that involves a perpetual oscillation between 
the Internal and the External. The relationship between the Internal 
and the External – between being like the language we can 
understand and the sounds that are unrecognizable within the given 
forms – requires cultivating a sensitivity of thought that strives for 
active listening, a wonder in the face of the unknowable. 

As Nussbaum reminds us, for the ancient philosophers the written 
word existed only as a means by which to remember what they had 
heard. The logos was not to be found in the letters and characters 
that had been written down, but in the memory of the individual 
soul. Perception constitutes the actualization of a potential, writes 
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Nussbaum – the manner in which we see the world also plays a role 
in shaping it. Here, as in antiquity, vision is central to ethics. 
Nussbaum weaves together myths, authors and historical events into 
a narrative that endeavors to say something to the time in which she 
herself operates. On the stage of the present, the past appears as 
history. According to Nussbaum, Aristotle posits that man’s unique 
ability is the capacity to produce historical narratives about the 
communal – not the ability to speak, but rather the ability to share 
common narratives in which language, logos, is what binds people 
together in a common existence.   

One difference between education as resistance and that which is 
described here as the politics of cultivation is, perhaps, the power of 
resistance inherent in politics and which, based on the demand for 
equality, contradicts the prevailing norms, whose interpellation 
reproduce hierarchic differences. Nussbaum presents a Heraclitean 
sensibility that recognizes the inescapable negations of language and 
that views logos as an ever-changing tapestry of memory. Memory 
and oblivion may appear to be opposites, but on closer examination 
the one is a prerequisite for the other. For isn’t it this very fact that 
emerges in the Greek concept of truth as aletheia, a word which 
literally means non-oblivion [a-letheia], that which will not be 
forgotten? The word can also be translated as a disclosure, a 
revelation that dissolves chronological time’s systematic obliviation 
of the past.  

To learn to see is to train one’s capacity for a sensitive thinking– 
and this is what Nussbaum sees as the primary task of education. 
Unlike political discourse (doxa), the ability to make distinctions is 
within the power of each individual. The art of memory entails not 
only what one allows to emerge from the past, but also the manner in 
which one chooses to examine these appearances. If Aristotle’s 
interest lies in how things appear, Nussbaum is primarily interested 
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in how an expanded understanding of a nuanced sensibility can be 
formulated and cultivated in contemporary philosophical and 
political activity.  

Based on Nussbaum’s thoughts on cultivation as a process that is 
inseparable from human life, I have expanded the normative 
connotations of the concept of education to instead focus on the 
formative, cultivating movement. In the educational concepts that 
are explored and developed in this study, I make no distinction 
between formation and education. Nor do I assume that cultivation 
or formation point towards a better future or a better person. What 
Nietzsche put forward as criticism of his contemporary educational 
enthusiasts stands up to this day. Humanism and mankind have 
proven themselves to be a less than desirable goal. No one destroys 
the Earth and to a greater extent than the heirs to the Western 
educational traveler. It does not seem to matter how many books we 
read, nor whether we can speak many languages or possess an in-
depth knowledge of various music forms. This is the insight of 
philosophy on the tragedy of the human condition. There is no 
guarantee of a better future or a specific means by which man can 
move forward.  

That being said, I wish to make an argument for the topicality of 
the concept of education in a contemporary era in which basic 
epistemological, ethical, and political issues are often set aside in 
favor of immediately applicable science. For how are we formed – 
how are our perception, our understanding and our sense of self and 
each other formed – by the knowledge ideals put forward in today's 
public institutions? Education as resistance entails a basic self-
criticism that goes beyond what is often referred to as “critical 
thinking” or a self-reviewing approach. Education as resistance has 
to do with the ability of individuals to experience the communal, as 
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well community’s ability to participate in the experience of the 
individual.  

The approach to a new humanism which can be discerned in  
Nussbaum’s writings is an insistence on the importance of the 
human and political – albeit ever-changing (as the result of 
discussion) — foundation upon which democracy operates. It is 
difficult to gain an understanding of a form of governance without 
knowing the definition of those in power. Ancient philosophy 
emphasizes mass or mob rule as a danger of democracy, and 
although the direct democracy of Ancient Athens is radically 
different from today's political organization, Nussbaum takes their 
fears seriously. She asserts that the ethical foundation which must 
precede politics entails a radical, political prioritization by giving 
people the power to actualize their individual potential – their ethos 
– by cultivating their sensitive thinking and perception. For like with 
her ancient Athenian interlocutors, Nussbaum warns that power 
without a face is politics without ethics. 
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TACK! 
 
 

 
 
Den hösten jag påbörjade forskarutbildningen hängde rönnbären 
tunga på träden i Umeå och jag undrade hur jag skulle få ihop 
tillvaron med barnen i Stockholm och arbetet här uppe. Men mest av 
allt var jag så otroligt glad över att få möjlighet att fördjupa mig i det 
ämne jag är så intresserad av. Kanske hade jag naiva förväntningar 
på forskarutbildningen och på universitetet som en plats där 
tänkande, skrivande och läsande tas på kärleksfullt allvar. Kanske, 
och det är väl det jag tror mest på nu i efterhand, så hade jag en egen 
längtan efter att lära mig läsa, skriva och tänka som inte ligger i linje 
med en genomströmmande forskarutbildning. Hon som samlade 
doktoranderna vid den humanistiska fakultet för en introduktions-
helg visste självklart vad som väntade oss. Vi rustades till genom-
strömningen. Och började vårt första möte med forspaddling iförd 
våtdräkt och gula hjälmar. En doktorand flippade ur, på goda 
grunder, för detta var ju bara början. 
 
Början, på det som har kommit att bli en vardag jag uppskattar så 
oerhört mycket. Mitt första tack går till er som har fått mig att 
upptäcka denna glädje på allvar, och det är alla ni studenter som jag 
möter i seminarierummet och i föreläsningssalen. Tack för att ni är 
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så vetgiriga och så kloka, för att ni vågar kasta er ut i tankar ni inte 
har provat förut och för att jag får lära tillsammans med er! 
 Jag hoppas att jag på något sätt kan dela med mig av all det jag 
har fått under dessa år. För vad jag kom att lära känna under 
avhandlingsskrivandets gång är en gemenskap som sträcker sig över 
institutionella och nationella gränser. Det är så många jag vill tacka.  

Tre handledare har fått pröva sitt tålamod. Tack Christer 
Nordlund, för att du som handledare har utmanat mina tankar om 
idéhistoria och högre utbildning. Även när våra åsikter har gått isär 
har du visat förtroende för det jag gör och gett mig den frihet det 
akademiska arbetet kräver. Förutom att ge utomordentliga, 
noggranna kommentarer har Björn Norlin uppmuntrat, lyssnat och 
kommit med konstruktiva förslag. Tack Björn, för ditt stöd och för 
att du har visat vägen till det utbildningshistoriska forskningsfältet, 
men framförallt för att du delar med dig av din entusiasm och 
utmärkta känsla för text.  

Anders Burman har varit och är ett ovärderligt stöd som 
handledare och vän. Hans beundransvärda förmåga att vara 
infernaliskt arbetsam, djupt intresserad, noggrann och avslappnat 
opretentiös på samma gång är de mest föredömliga egenskaper en 
handledare kan ha. Jag är så oändligt tacksam för att ha haft dig som 
lärare och handledare under denna mycket långa tid, Anders. Hos 
dig har jag lärt mig skriva, läsa, tala och tänka och när den 
akademiska tillvaron visar sina mindre vackra sidor kan jag alltid 
vända mig till dig där jag påminns om all den glädje som finns 
mellan texter och människor. Tack Anders, för att jag har fått tänka 
fel, tänka om, bryta ihop och utforska text och tänkande i mötet med 
dig. Utan all tid, och allt omsorgsfullt arbete du har lagt ned skulle 
avhandlingen inte vara den samma, men inte heller jag.  

Jag har haft två intellektuella hem under dessa år. I Umeå har 
Daniel Lindmark och sedan Anna Larsson skapat en utmärkt miljö 
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för utbildningshistorisk forskning. Tack Daniel för den generositet 
och integritet du har skapat i vårt ämne där historiker och 
idéhistoriker med intresse för utbildning kan mötas. Tack Anna, för 
din skarpa blick på text och för att du visar väg med värme. Tack 
också alla doktorander som jag har delat vägar med. Anders Persson 
och Kristina Ledman delade jag rum med under några år. Anders, 
kära vapendragare, tack för alla popcornstunder och för att du 
lyssnade och var klok när jag fick fnatt, och för helgen i Hälsingland 
och nattvandring i Sydafrika. Kristina, min årssyster, tack för 
middagar, uppmuntran och för att du i slutskedet av 
avhandlingsskrivandet visade mig hur jag skulle formatera text utan 
att jag behövde skämmas.  

Vår ypperliga studierektor Peter Lindström: Tusen tack! Tack 
också Lena Eskilsson och Jonas Nilsson som har varit lyhörda och 
kloka prefekter. Tack, tack, tack till Kristina Adolphson, Sandra 
Olsson, Linda Edlund, Britt-Marie Söderqvist och Ulla-Stina From 
för att ni har hållit koll på tider och alltid varit behjälpliga med det 
ena och det andra. Tack Fredrik Lindborg för all hjälp med laddare 
och datorer som strular. Tack Lena Berggren för skrivarveckan i 
Kroatien där vi fick de samtal som var så himla efterlängtade. Tack 
Lars Andersson, Peter Bennersved, Maria Deldén, Sara Edenheim 
Jenny Eklöf, Olivia Ekman, AnnaSara Hammar, Jonny Hjelm, Linn 
Holmberg, Fredrik Holmqvist, Tomas Karlsson, Erland Mårald, 
Janina Priebe, Lina Spjut, Robert Thorp och alla fina kollegor 
genom åren. 

Tack Kerstin Törn, för turer, lunch och uppmuntran då det var 
som svårast. Johannes Björk, tack för alla samtal och turer. Tack 
också Johan Örestig, för din geist som håller läsecirkeln levande. 
Tack Hannah Bäckström och Jenny Jarlsdotter Wikström. Och 
Helena Wangefelt Ström: snart är det vår! 
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Tack Carina Rönnkvist, Karin Sporre och alla kollegor vid den 
utbildningsvetenskapliga forskarskolan där jag under de första åren 
fick pröva och ompröva mina kunskapsteoretiska ingångar. Tack 
också för att ni arrangerade kursen i Sydafrika där vi fick träffa 
doktorander från hela Afrika och diskutera kunskapsteori på riktigt.  

Ett särskilt tack till er som har varit mina opponenter och läsare 
vid olika seminarier. Kristiina Savin, tusen tack för att du som 
opponent vid mittseminariet kunde bekräfta att det jag höll på med 
var ett relevant ämne. Det betydde oerhört mycket. Tack Mats 
Persson för din noggranna och väl disponerade kritik till 
slutseminariet. Och Henrik Åström Elmersjö, tack för att du läste 
manus med utbildningshistoriskt blick inför slutseminariet. Daniel 
Nyström, kära vän, mitt sista seminarium som doktorand blev en 
aldrig så liten fest genom din läsning. Vilken tur att jag även fick dig 
som kollega ett år i Stockholm! 

Jag har besökt olika forskningsmiljöer och seminarier i sökandet 
efter att förstå mitt eget forskningsområde. Vad jag har funnit är 
framförallt en öppenhet och generositet och min egen glädje över att 
se olika sätt att förstå det intellektuella arbetet. Tack till alla er som 
gav mig värdefulla kommentarer när jag presenterade ett kapitel vid 
högre idéhistoriska seminariet vid Göteborgs universitet och vid 
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391 
 

forskarutbildningen. Kära Marcia Cavalcante Schuback, under 
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Tack också till Fia Fredricson Flodin och alla kollegor vid 
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och för att du så kärleksfullt delar med dig av din kunskapsskatt. 
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att du läste hela manuset nu i slutet. Och Lena och Janne Falck, 
tusen tack för alla samtal och för att jag har fått bo hos er på 
Carlshöjd under alla dessa år när jag har varit i Umeå. 

Helt avgörande för detta arbete är det stöd och den kärlek jag fått 
från min utvidgade familj. Takk kjæreste Beathe Schieldrop for 
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underbart att tänka tillsammans med dig! Takk kjære Tone Helset 
for at du tror på det jeg gjør. Og takk Knut Myrebøe, Kristin 
Mariante og resten av familien for at dere følger med på avstand.  

Min mamma Anne Helset flyttade till Stockholm för att under två 
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jag inte få. Kjæreste mamma, takk for all kjærlighet og for at du har 
gitt meg stier å gå på. 

Thomas Lindén, min käraste, tack för att du har stått ut med att 
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