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Abstract 

The aim of this essay is to show how people’s ability to make judgements is based on an attitude 

towards vulnerability and an aesthetic subject. In order to do this, the essay begins with an 

examination of a prevailing capitalistic subject form. Using Hannah Arendt’s theories about the 

human condition – labor, work, and action – and the loss of a common or interpersonal world, the 

essay stipulates that this capitalistic subject is narcissistic, world-less and hence unable to make 

sound judgements. Moreover, the capitalistic subject is unable to have faith in the world.  

The alternative that this essay seeks to present and examine – the aesthetic subject – can on the 

other hand indeed have faith in the world. In order to explain this, a philosophic and exegetic 

analysis of the concept of the Christian faith is carried out, leading to the transcendent root visio. 

Since the essay is searching for an aesthetic alternative, visio is then analogously compared with the 

Hindu counterpart darśan, which differs from visio in that it is an immanent rather than a 

transcendent ability.  

In this essay, it is concluded that to be aesthetic is to make oneself vulnerable by having 

immanent faith in the world. Since this vulnerable and aesthetic subject acknowledges the world 

with an immanent faith it is also able to make judgements. Differently put, the essay argues that 

this vulnerable and faithful state is necessary for humans trying to make sound judgements.  

 

Keywords: vulnerability, judgement, Arendt, Descartes, Kant, faith, darśan, capitalistic subject, 

aesthetic subject, aesthetics    
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Inledning 

Idag riskerar människor sina kopplingar till varandra genom att de stänger in sig i sig själva och i 

slutna grupper. När detta sker så försakas den värld som delar människorna med varandra och 

därmed riskeras också de förmågor som hör den gemensamma världen till. Omdömet är en sådan 

mänsklig förmåga som upprättas i en gemensam värld och det är en kraft som har diskuterats genom 

hela filosofihistorien. För många filosofer har omdömeskraften bestått av en sorts sökandeförmåga 

som aktiveras när vi sysselsätter oss med frågor av politisk, moralisk och estetisk natur. Det vill 

säga områden vars ”svar” inte uppenbarar sig som tydliga objekt i världen.1 Således rör omdömet 

frågor där vi inte kan mäta oss till det som är sant och riktigt, istället sker det genom 

mellanmänskliga förehavanden. För exempelvis Platon måste insikten av det goda inses av varje 

individ själv och denna insikt måste därefter kunna förklaras för andra, medan det för Kant rör sig 

om ett förhoppningsfullt anspråk om det universella genom det partikulära. Filosofers idéer om 

omdömenas mål kan således skiljas åt, men vad som förenar de flesta är att omdömena endast kan 

bli förstådda i en värld där människor kan dela sig med varandra. Vad händer då med 

omdömesförmågan om människor förlorar kopplingen till det som är gemensamt? 

Jag tror att svaret på den frågan är att omdömet i så fall kommer att omintetgöras. Då människor 

inte längre delar koncept med varandra kommer deras smaker inte längre kunna bli synliga för 

varandra. I uppsatsen avser jag att därför visa hur denna omdömesförlorande subjektivitet är 

framkommen genom den kapitalistiska acceleration som har fortskridit i västerlandet sedan 

åtminstone den industriella revolutionen. Det är ett system vars fokus på tillväxt, utveckling och 

därmed mätbarhet ställts över alla andra ideal. Med andra ord hotas den gemensamma världen av 

kapitalismens föreskrifter och materialistiska kartläggande av beteenden, och på det viset har 

omdömet alltmer trängts undan under den moderna tiden. 2  

Vid den moderna människans förnekande av världen vill jag mena att ett nytt subjekt har trätt 

in i livets ljus. Subjektivitet är den konstruktion som rymmer och formar en levande individs 

möjligheter till liv och kunskap och i denna uppsats kommer jag att söka förklara hur den moderna 

subjektiviteten är dominerad av ett kapitalistiskt subjekt – ett världslöst, narcissiskt, och 

beteendestyrt subjekt. Det är alltså ett subjekt som fastlåses i en struktur där det saknar förmåga till 

att stanna upp och undra varför något är som det verkar vara. Vidare är det ett subjekt som rymmer 

                                                 
1 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, Göteborg: Daidalos, 2012. 1094b14. I refererat avsnitt påvisar Aristoteles 

att det politiska och etiska inte har samma säkra respons i det logiska som exempelvis matematik, men han 

hävdar inte att det skulle betyda att det inte finns något som är verkligt rätt eller fel i dessa områden. 
2 Se exempelvis Södertörnfilosofen Jonna Bornemarks Det omätbaras renässans (2018). 
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en ofantlig problematik eftersom dess form möjliggör ett förgörande av den värld som vi alla delar 

och bebor. För att förklara hur detta ter sig kommer jag att utgå från den tysk-amerikanska tänkaren 

och intellektuella Hannah Arendt. I hennes arbeten studeras massamhället noggrant, med ett fokus 

på hur det har tillkommit, vad det består av och vad följderna av en sådan värld kan bli. Genom 

Arendt kan jag konstruera ett förståelseteorem av det moderna subjektet där begrepp såsom 

världs(alienation), kapitalism, estetisk perception, och tro kommer att hanteras.  

Svaret på det kapitalistiska subjektet finner jag nämligen i ett estetiskt subjekt. För det estetiska 

betyder inom ramen för denna uppsats en sorts förmåga att erkänna världen och därmed sin 

sårbarhet inför den. Framförallt är det estetiska subjektet, till skillnad från det kapitalistiska, pluralt: 

dess subjektivitet rymmer människor och inte blott människan. Denna inställning är vad som å sin 

tur kan leda till en restaurerad omdömesförmåga som möjliggör moraliska, estetiska, och politiska 

aktiviteter.   

*** 

Syftet med denna uppsats är att dels förklara på vilket vis det kapitalistiska subjektet är strukturerat 

och varför det blir farligt, och dels att visa på ett alternativ. Det är med andra ord en studie som 

framförallt riktar in sig mot att försöka förklara ett problem med dess historik likväl som ett försök 

att erbjuda en lösning. Denna lösning är vad som formar uppsatsens estetiska fokus eftersom jag 

kommer att argumentera för att ett estetiskt subjekt är det som erbjuder ett alternativ till dess 

kapitalistiska dito. Genom att ställa upp det kapitalistiska subjektet som motsats till det estetiska 

hoppas jag därför att klart formulera vad det estetiska subjektet är och vad som gör behovet av det 

så skriande.  

Frågeställningen för uppsatsen blir därmed i huvudsak: 

 Vad är ett estetiskt subjekt och varför är vi i ett behov av att förstå det? 
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1. Det kapitalistiska subjektet – enligt ett Arendtskt narrativ 

I detta avsnitt avser jag att redogöra för hur Arendt beskriver människornas beroende av en plural 

värld där de kan dela sig med varandra. Jag gör detta genom att visa hur Arendt diskuterar de tre 

verksamheterna arbete, tillverkning, och handling vars historiska tranformation jag beskriver 

analogt med Arendts syn på René Descartes placerande av den arkimediska punkten i människans 

medvetande. Tillsammans visar dessa delar hur det kapitalistiska subjektet kan sägas ha blivit till 

enligt Arendts filosofiska historieskrivning såväl som vad dess struktur är.  

*** 

Vi löper risk att glömma, och en sådan glömska – som är något helt annat än själva det 
innehåll som då kunde gå förlorat – skulle innebära att vi, mänskligt sett, berövade oss 
själva en dimension, djupdimensionen i den mänskliga tillvaron. För minne och djup är 
samma sak, eller rättare sagt: människan kan inte nå djupet på något annat sätt än genom 
att minnas.  

Hannah Arendt3 

Människornas värld är fylld av historier, artefakter och händelser som vi minns. Citatet från Arendt 

visar att det är genom minnet som människan slår rot i världen, som gör det möjligt för henne att 

bygga ett hem där hon kan känna trygghet och relatera till andra varelser. Därmed bebor 

människorna världen inte bara kroppsligt, utan även mentalt och om minnet försvagas, eller går 

helt förlorat, då försämras också denna tillverkande förmåga. Genom erfarenheter levs livet i 

världen och genom att mentalt relatera till dessa erfarenheter knyter människorna samman sina liv 

till en väv där mening och betydelse kan erhållas. Om en vill förstå sin samtid är det därmed av 

största vikt att också söka förståelse hos det förflutna.  

Vad som har lett oss in i den moderna tidens karakteristiska drag är det svårt att ge ett entydigt 

svar till. Som för så mycket annat är det rimligen en rad faktorer som samverkat för att påverka 

den tidsliga processen. Det innebär att heltäckande svar blir närmast omöjliga vilket påverkar, även 

om det inte ödelägger, chanserna till att ge ett sanningsenligt svar. Ty att påstå något som går i strid 

med något vi vet har skett, det är att bedriva en lögn och således att direkt svika det filosofiska 

sanningsidealet. Att däremot med hjälp av en teoretisk modell försöka förstå olika händelseförlopp, 

det är enligt mig att bedriva en filosofisk spekulation som kan, om den är välgrundad, ge djupare 

insikter och klarare perspektiv för ämnet som står i fokus. I min mening bedriver Arendt just ett 

                                                 
3 Arendt, Hannah. Mellan det förflutna och framtiden: åtta övningar i politiskt tänkande [1968]. Göteborg: Daidalos, 

2004. s. 104 
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sådant arbete i Människans villkor då hon målar fram en historisk tidslinje för västerlandet där 

människornas levnad i kulturen sätts i fokus.4 

I samma text som citatet ovan är hämtat ur, ”Vad är auktoritet?” som skrevs 1954 vilket var fyra 

år innan Människans villkor gavs ut, hanterar Arendt inledningsvis en viss problematik kring 

förfluten tid. Hon påpekar med rätta hur traditioner alltmer har försvagats under de senaste 

århundradena. För förståelsen av det förflutna får detta allvarliga konsekvenser eftersom traditioner 

är det som har legat till grund för vår förståelse; traditionerna har givit betraktandet en säker mark 

att vila på och utan traditioner försvinner också det som har utgjort den historiska kanon. 

Traditioner skapar på så vis en historia och utan dem lämnas vi åt en mängd olika historier. Historien 

blir fragmentarisk och den kan omöjligen återskapas som hel eller en, och med det skälet blir den 

seende vars blick är riktad mot det förflutna en aktiv del för det hon ser. Det viktiga häri är att det 

är genom minnet som människor kan solidarisera – minnet blir därmed en samlevnadens byggsten 

– och den som äger minnet, styr också över den mänskliga interaktionen. I min tolkning kräver 

Arendt inte ett återtagande av en traditionstyngd blick eller att vi ska finna en metod för att göra 

historierna enhetliga, snarare syftar hennes teori till en medvetenhet hos och ett ansvarsutkrävande 

av den som söker förståelse i det förflutna. Häri finns det hermeneutiska projekt som rymmer 

Arendts historiska förståelse. 

Den hermeneutiska analysen Arendt genomför i Människans villkor är enligt Maurizio Passerin 

d'Entreves grundad på influenser från Martin Heidegger och Walter Benjamin.5  Den förre hennes 

lärare som förstärkte Arendts lockelser för de genomgående grekiska arven i den västerländska 

historien, den senare hennes nära kamrat och bundsförvant i Frankrike där de båda uppehöll sig 

som flyktingar under andra världskriget. Genom att återse historiska fenomen med nya ögon – när 

du undersöker ett modernt fenomens framkomst kan du nämligen finna logiska spår i det förflutna 

som inte alltid låter sig avslöjas av ett rent kronologiskt seende – skapar betraktaren ett nytt seende 

och genom att rikta sin nyvunna syn mot historiska brott kan betraktaren ge liv åt en förståelse av 

det förflutna som dirigerar och fördjupar förståelsen av samtiden. Arendts projekt handlar därför 

om att rikta ljuset mot historiens olika historier för att kunna söka en förklaring till den värld vi har 

framför oss idag, det vill säga att våra idéer om vad det betyder att vara människa är föränderliga 

utifrån hur vi tolkar det förgångna. Ty det är genom förmågan att minnas det förgångna som 

förståelsen av det förhandenvarande når ett djup den annars inte hade kunnat bottna i. Det är också 

på detta vis som jag själv använder Arendt. Genom hennes historieskrivning hoppas jag kunna 

förstå den subjektivitet som i uppsatsen konstrueras och beskrivs som kapitalistisk. 

                                                 
4 Arendt, Hannah. Människans villkor: vita activa [1958] Rev. utg. Göteborg: Daidalos, 1998 
5 Passerin d’Entreves (2018), ”Hannah Arendt”, (Internetkälla från: 

https://plato.stanford.edu/entries/arendt/) 
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I Människans villkor konkluderar Arendt att grundvalarna för människans existens på jorden har 

genomgått flera mer eller mindre drastiska förändringar. Den långt mest allvarliga beskriver hon 

som en sorts dubbel alienering, ett främmandegörande från världen såväl som från jorden självt. 

Den moderna människan har nämligen genom (natur)vetenskapens framsteg, matematikens 

inåtvändhet och tillverkningsprocessernas ackumulationskrav alltmer försökt att stirra rakt in i ett 

sanningens ljus.6 Och när detta skådande å ena sidan syftar till att göra henne upplyst, så har det 

bländat henne å den andra. Det är i sin tur en liknelse som ger mig skäl att göra återbruk av Jonna 

Bornemarks utmärkta inledning till ”Försvarstal för icke-vetandet: En Marciansk läsning av Nicolas 

Cusanus”. Hon kommenterar där den moderna tidens krav på mätbarhet – krav som följer i de 

naturvetenskapliga vetenskapernas metodologiska fotspår: 

Vi beväpnar oss med kikare och förstoringsglas och ser mer än någonsin. Men nu fungerar 
det ju så med ljus att ju ljusare det blir, desto mörkare är mörkret. Ljusets ytterkanter är 
skarpa och där utanför finns bara ett becksvart mörker. Vi håller oss inom det upplysta 

området, för det utanför gränsen är ändå otillgängligt.7  

Människans strävan efter absolut vetskap genom vetenskaperna har gjort att andra värden glömts 

bort.8 Mörkret eller det omätbara blir en plats vi varken kan eller vill närma oss och utöver 

glömskan är detta enligt Arendt paralyserande för människans tänkande. För enligt henne strävar 

tänkandet alltid mot det oändliga och det ogreppbara, den tänkande existerar nämligen i skrevan 

där det förflutna och det framtida möts – två krafter som äger ett slut där de möts i en 

sammandrabbning i nutiden men som saknar ett ursprung – och till skillnad från de två krafterna 

har tänkandet just ett ursprung men dess mål är alltid oändligt och obestämt.9 Den tänkande riktar 

sig mot det som hon ännu inte vet vilket innebär att viljan att förstå hela tiden förutsätter en 

ofullkomlighet, bäst förklarat som ett icke-vetande. För att förstå hur Arendts betraktelse av den 

moderna människans världsalienation är framkommen är det med andra ord av stor vikt att 

redogöra för hennes väg dit; tillbaka till hennes tankars ursprung. Det är med en sådan 

utgångspunkt som jag avser att försöka förstå och beskriva det kapitalistiska subjekt som blivit en 

allt större del av vad det är att vara människa i den moderna tiden.   

                                                 
6 Arendt, Människans villkor, s. 343 
7 Bornemark, Jonna. ”Försvarstal för icke-vetandet, en Marciansk läsning av Nicholas Cusanus”, i Ad Marciam. 

107-120, 2017, s. 107. 
8 Dessa värden kommer att belysas senare och består av en viss sorts omdömeskraft som har sin källa i tron. 
9 Arendt, Hannah. The Life of the Mind. [1978] 1. one-volume ed. San Diego, Calif.: Harcourt Brace, Jovanovich, 

1981, s. 208-209. 
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1.1 Verksamheterna, deras skifte och världen 

Människan besitter enligt den västerländska idétraditionen två sorters levnadsförmågor. Hon kan 

å ena sidan vara aktivt verksam, det vill säga förmågan att vara i ett fysiskt görande. Å andra sidan kan 

hon söka sig inåt till ett inre tillstånd där hon är mentalt aktiv. Dessa två områden har genom 

historien gått under betingelserna vita activa och vita contemplativa. Av Arendt har båda områdena 

grundligt granskats med hjälp av olika röster och upplyfta ekon från historien. Det kontemplativa 

livet behandlar hon i Life of the Mind och det aktiva livet är vad hon studerar i Människans villkor.  

Vad gör vi när vi är verksamma? Det är den centrala frågeställningen för Arendt när hon studerar 

vita activa.10 I detta sökande finner hon tre stycken centrala verksamhetsområden: arbetet, 

tillverkandet, och handlandet. Dessa är de tre aktiviteter en människa kan ta sig för när hon agerar 

i samspel med världen. I begreppet värld återfinns också en stor meningsfullhet för det Arendtska 

tänkandet. Allting som existerar, existerar som framträdelse och för att kunna framträda måste en 

framträda inför något annat. Ett vara blir därmed till i relationen till ett annat och det är i denna 

relation eller riktning (om vi ska följa Arendts fenomenologiska bakgrund) som fenomenet kan ta 

sin plats. Arendt skriver själv att ”[i] denna värld existerar inget och ingen vars vara inte förutsätter 

en åskådare.”11 Därmed är viljan att bli sedd och att höras av andra ett grundläggande villkor för 

människans tillvaro och som sådan är hennes existens fullkomligt beroende av världen då hon utan 

den riskerar att förgås (som människa).  

Arbete, tillverkande, och handling – i den ordningen kan verksamheterna på ett hierarkiskt vis 

ordnas utifrån deras meningsfullhet.12 Men jag tror att det skulle vara en alltför lättvindig tolkning 

av Arendt som skulle ge ett alldeles för endimensionellt resultat. För människan som existerande 

som ett mänskligt vara är strikt beroende av alla tre verksamheter och utan var och en av dem 

skulle hon snabbt förlora det som gör henne mänsklig. De må därför inte inordnas i en stegring 

men likafullt är det föregående steget en förutsättning för det senare och därför inleder jag med att 

förklara verksamheten arbete. 

                                                 
10 Arendt, Människans villkor, s. 31.  
11 Arendt, Life of the Mind, s. 19, min översättning. 
12 En grundläggande kritik som ibland förs mot Arendt har sitt ursprung i hennes uppdelning av dessa 

verksamheter tillsammans med hennes särskiljande av ett privat rum och en offentlig värld. En tidig feministisk 

våg menade att Arendt uppmuntrar ett klassiskt kodat ”maskulint tänkande” då de anser att hon bortprioriterar 

sådant som kroppslighet och känslor. Till dessa kritiker kan bland annat Wendy Brown (1988), Mary O’Brien 

(1981), och Adrienne Rich (1979) räknas. Denna kritik kan å sin tur kritiseras för att den ofta bär på en 

identitetspolitisk tendens och senare stora feministiska tänkare som exempelvis Julia Kristeva (1999) hyllar 

istället den Arendtska världs- och historieförståelsen som just feministiskt kodad. Genom Arendts filosofiska 

projekt fokuseras nämligen det lokala framför det globala och därmed det erfarna framför det allmänna. För 

ytterligare översiktsläsning om detta spår finns bland annat Julian Honkasalos ”Hannah Arendt as an Ally for 

Queer Politics?” (2014) och Bonnie Honigs ”Toward and Agonistic Feminism: Hannah Arendt and the Politics 

of Identity” (1995) 
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Arbetet är vad som utgör människans allra grundligaste behov, nämligen det som underhåller 

hennes fysiska överlevnad på jorden. Denna verksamhet delar hon med alla andra biologiskt 

levande varelser på jorden och arbetet är således en sammantvinnande egenskap för de levande 

som delar denna värld.13 Tack vare dess bundenhet vid själva livsprocessen är arbetet också en 

tvingande verksamhet. Historiskt har den setts som förslavande och därmed som trälarnas göra, 

något som syns inte minst under antiken där slavar och kvinnor förväntades sköta arbetet i det 

privata för att de fria männen skulle kunna handla i det offentliga.14 Men samtidigt är det tack vare 

dess grundläggande uppgift – att upprätthålla livet – också en vitalitetens verksamhet. Att dra sig 

undan arbetet blir detsamma som att dra sig undan sin egen vitala kraft. Arbetet som smärtsamt, 

evigt och nödvändigt är i någon mening alltså vad som ger människan hennes livskraft såsom vi 

känner den.15 Således kan arbetet betraktas både som den lägsta av människans aktiva förmågor 

såväl som livets inre lyskraft. Ty den tydligaste och kanske också den mest sanna metaforen för 

arbetet som verksamhet skulle vara hjärtat. Hjärtat pumpar blodet runt, oavbrutet för att hålla dess 

kropp vid liv. Utan hjärtats evinnerliga slit skulle livet som det upprätthåller med nödvändighet ta 

slut. Arbetet blir därmed till varje individs livsprocess och som sådan ingår den också i något större. 

Arendt jämför också just arbetet som konsumtionsproducerande verksamhet med livets biologiska 

och cykliska process:  

Livet är en process som överallt förbrukar, decimerar och eliminerar det beständiga, tills 
slutligen den döda materien – avfallsprodukten från isolerade, små cykliska livsprocesser – 
återgår till naturens eget allomfattande kretslopp, som varken har början eller slut och som 

pulserar i alla naturliga ting som en oföränderlig, dödlös återkomst.16 

I arbetet som metafor för livet bör en framförallt förstå den cykliska processen som de båda 

innebär. Så som jag tolkar Arendt förblir arbetet därmed någonting som hela tiden tar för att ge 

tillbaka, det går och det återvänder och som sådant blir arbetet cirkulärt till sin temporala natur. 

Det tar sig aldrig framåt av egen kraft utan det upprätthåller bara det som kan ge livet en linjär 

tillvaro.17  

                                                 
13 Arendt, Människans villkor, s. 33 
14 Aristoteles. Politiken. 2. uppl., utan grekisk text Sävedalen: Åström, 2003, första boken 1255b. Dessa 

noteringar återkommer också löpande i Aristoteles text. 
15 Arendt, Människans villkor. s. 78, 119f och 163. 
16 Ibid. s. 136 
17 Här är det viktigt att göra distinktionen mellan arbete och verk, då det senare är någonting som avslutar ett 

arbete – ett livsverk¸ett konstverk, och så vidare. Ett verk förutsätter därmed en historia – en förfluten tid – 

alltmedan ett arbete enbart är hemmahörande i ett pågående nu. Likt Arendt vill jag påpeka att det är en 

distinktion som återkommer i svenskan såväl som i tyskan och franskan men i engelskan lyser den intressant 

nog med sin frånvaro då de engelsktalande vanligen brukar ordet work och inte labor när de betecknar sitt dagliga 

arbete. Det är intressant just för att engelskan ofta förstås som globalitetens språk och för att kapitalismen har 

sitt ursprung i engelsktalande samhällen, för det senare påståendet kan en exempelvis se Max Webers Den 

protestantiska etiken och kapitalismens anda (1905). 
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Om arbetet kan betraktas som den ytterst ”naturliga” verksamheten hos människan så är till-

verkningen av ett motsatt slag enligt Arendt. Som en skapande kraft ger tillverkningsverksamheten 

”upphov till en ’artificiell’ värld av ting” som inte slits ner och sönder med samma kraft av 

livsprocessen likt frukterna av arbetet.18 Ett behjälpligt exempel kan utgöras av själva begreppet: 

att tillverka. Det äger till viss del samma sorts betydelse som arbetet, det vill säga att det är en sorts 

skapelseprocess i görning. Men till skillnad från arbetet som förgås så fort processen avtar så förblir 

det tillverkade föremålet likväl vid liv då det ”infogas i den förhandenvarande tingvärlden”.19 Det 

är i och med denna betydelse möjligt att ana varför orden verk och arbete (som syntes i fotnot 17) 

är frånskilda och dessutom varför verk är tillägnat avslutade processer såsom konstverk och livsverk. 

I verket återfinns därmed alltid en sorts meningsfullhet som inte kan finnas i arbetet eftersom det 

som är meningsfullt endast kan inses i efterhand.20 Det tillverkade föremålet finns kvar under en 

så lång tid efter att det är skapat att det ger ett avgörande bidrag till den värld vi kallar för hem. 

Människans värld är nämligen till största del en konstitution av olika slags handlingar och tillverkade 

föremål. Som sådan är människans tillverkningsförmåga avgörande för hennes möjlighet till att 

känna trygghet i världen och för att kunna kalla den för sin. Med det sagt blir grundvillkoret för 

tillverkning typiskt nog, människans världslighet.21 Att känna världen som sin egen och därtill ett 

beroende av den är viktigt för det sätt vilket du behandlar den på. Vad jag sedermera ska visa är 

hur det kapitalistiska subjektet tenderar att missköta världen vilket till en början paradoxalt nog 

beror på dess missbruk av tillverkade föremål. 

Som beständiga utgör de tillverkade föremålen de grunder som gör människans tillvaro linjär. 

Jag växer upp i en värld som tidigare generationer levt i innan mig och som senare generationer 

kommer att leva i efter. Tillverkandet skänker därmed en stabilitet till människans annars osäkra 

tillvaro.22 Med den kraften blir tillverkandet också en tvåeggad verksamhet: å ena sidan bidrar den 

till den mänskliga världens evighet – såsom litterära hjältar vilka tack vare deras dokumenterade 

handlingar finns kvar långt efter att deras ”skapare” har lämnat världen –, å andra sidan är 

tillverkandet rent destruktivt. I byggandet av en värld som består, tar tillverkandet material från 

jorden eller livet som inte ges tillbaka. Tillverkandet blir en sorts våldshandling: 

Materialet måste erövras, slitas loss från dess naturliga miljö, och därigenom ingriper 
människan i naturen antingen genom att förstöra något levande – t.ex. fälla ett träd för att 
erhålla trä – eller genom att avbryta en långsammare naturprocess. (…) All tillverkning 

                                                 
18 Arendt, Människans villkor, s. 33 
19 Ibid. s. 137 
20 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 87f. Häri återfinns en skarp Arendtsk kritik till det medel-fokuserade 

samhälle vi lever i idag och denna meningsfullhet i efterhand kommer att förtydligas senare i texten.  
21 Arendt, Människans villkor, s. 33 
22 Ibid. s. 35 
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innebär våldsverkan, och homo faber, världens skapare, kan endast uträtta sitt verk genom 

att förstöra naturen.23 

I dess förmåga till skapandet av en värld och ett hem och därmed en linjaritet, bryter tillverkandet 

abrupt med arbetet vars återkommande process definieras av det levandes ämnesomsättning: det 

du tar, det ger du också tillbaka.24 På det viset är tillverkandet den verksamhet som bygger oss en 

delbar och gemensam värld – ty genom sin föremålslighet skapar den ting dit subjekt kan hålla 

”objektiva relationer”25 – men samtidigt är det en verksamhet som måste hållas tillbaka och tillåtas 

vila eftersom den annars våldför sig för starkt mot det som ger den näring och det som är dess 

grund, jorden.  

I det objektiva rummet, i tingvärlden, finner vi utrymmet för den tredje verksamheten: 

handlande. För Arendt innebär handlandet en människas förmåga att skapa någonting nytt.26 Ty 

den linjära tillvaro som tillverkningen förbereder människan för, gör att människan föds in i en 

gammal värld. Hon kommer som ny, som ett brott mot historien, och med denna kraft – som Arendt 

kallar för natalitet – kan hon ta initiativ till att inleda nya processer i världen – utföra mirakel – som 

bryter mot det förgångna som annars upplevs som determinerande. Som initiativ blir också 

handlandets beroende av natalitet en inneboende förmåga i alla mänskliga verksamheter: 

Handlandet blir för Arendt ett uttryck för människans frihet. Grunderna för sin idé hämtar hon 

dels från Augustinus som talar om att födas som ny, dels från Kant som beskriver viljans frihet 

som förnuftets förmåga till spontanitet och som stående utanför erfarenheten, det vill säga att 

förnuftet med lagmässig kraft kan styra (den moraliska) viljan bortom den förhandenvarande 

erfarenheten.27 28 Från Augustinus och Kant mynnar alltså en idé om frihet som en förmåga att 

skapa något nytt – utföra mirakel som är brott mot det förflutna. För Arendt är nämligen den 

filosofiska idén om determinism något som gör historiska händelser nödvändiga och som därmed 

minskar människornas möjlighet till frihet och i längden deras ansvar över händelserna. Det vill 

säga det som utgör handlingens kärna om vi begrundar avsikten hos varje handling.  

I denna positionering kan jag finna viss kritik mot Arendt då hon viftar bort idén om 

determinism på normativa grunder när idén snarare kan tydas som deskriptiv. I en känd TV-intervju 

                                                 
23 Ibid. s. 186 
24 Ibid. s. 140 
25 Ibid. s. 91 
26 Ibid. s. 35 
27 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 158f och s. 182; nataliteten är genomgående i Människans villkor, 

definitionen är från s. 35.  
28 Notera också här den analoga stringensen som återfinns hos Kant. I sitt verk om antropologin (Anthropology 

from a Pragmatic Point of View, 2006) definierar han inbillningskraften som en förmåga till att kunna föreställa sig 

det som finns bortom åskådningen. Med den vetskapen blir det möjligt att förstå hur Kant dels använder sig 

av denna kraft när han söker förklara vår moraliska frihet, dels hur han hyser en liknande strävan när det 

kommer till möjligheterna att allmängöra ett estetiskt omdöme om det partikulära.  
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framhåller Arendt också att hon som politisk tänkare inte utsätter sig för kravet att tala ur det 

allmänna, utan snarare utifrån det partikulära och det erfarna.29 Den tanken kan kopplas till hennes 

normativa kritik av determinismen. Men det är ett lättvindigt resonerande, för en anförare av en 

materialistisk determinism skulle kunna argumentera för att dess normativa konsekvenser kan vara 

beklagliga men inte desto mindre sanna. Likväl önskar jag kvarhålla vid Arendts position, både för 

argumentets skull samt att jag med inspiration från Kant har svårt att se hur en positionerad idé 

om det absoluta (determinism) kan tas för nödvändigt sann och därtill på vilket vis den ordningen 

skulle hjälpa oss i våra förehavanden som positionerade varelser. Således tar jag ställning för 

Arendts position samtidigt som jag vill fastslå att min egen tes lägger sig närmare en 

filosofiantropologisk frågeställning snarare än en metafysisk. Det vill säga att min förståelse av det 

kapitalistiska subjektet vars grund nu läggs består av särskilda premisser som jag förvisso vill hävda 

är nödvändiga men som inte går att kategorisera som absoluta.  

  Vidare är handlandet den enda verksamheten som sker direkt mellan människor och som sådant 

uppfyller handlandet Arendts syn på det mänskliga varat som framträdande inför någon annan. 

Handlandet kräver nämligen inte endast den handlande utan även åskådan från den andre.30 På så 

vis blir handlandets grundvillkor också pluraliteten vilket är ett begrepp som antyder att världen är 

en värld av olikhet då den bebos av människor som är annorlunda från varandra. Det kan tydas i 

inledningen till The Life of the Mind där Arendt skriver att ”[d]et är inte människan, utan människor 

som bebor den här planeten. Som sådan är pluraliteten jordens grundlag.”31  

Handlandet sker i det gemensamma rummet vilket innebär att handlandet träder i kraft bland 

det som redan existerar – tingvärlden, som delar människorna med varandra. Därmed kan 

handlingarna aldrig stå opåverkade liksom den handlande aldrig kan stå opåverkad från världen. 

Hen är en del av världen och som sådan blir handlandet aldrig någonsin fullföljt från avsikt till mål, 

ett sådant förlopp skulle innebära en ignorans mot den gemensamma världen, åskådningsplatsen, 

som gör handlandet möjligt: 

Då människor inte är inkastade hur som helst i världen utan föds av människor in i en 
redan existerande människovärld, föregår de mänskliga relationernas väv allt enskilt tal och 
handlande. Nykomlingarnas ådagaläggande av sig själv i ord och nya början i handling är 
därför som trådar som träs in i ett redan givet mönster och som förändrar väven, liksom 
denna å sin sida på ett unikt sätt påverkar alla livstrådar som den kommer i beröring med. 

                                                 
29 ”Samtal med Günter Gaus”, en översättning av intervjun finns i Anders Burmans antologi Hannah Arendt: 

Rätten till rättigheter (2017). Själva intervjun finns tillgänglig på Youtube: 

(https://www.youtube.com/watch?v=dsoImQfVsO4&t=64s hämtad 2018-09-03). 
30 Arendt, Människans villkor s. 33 
31 Arendt, Life of the Mind, s. 19, min översättning 

https://www.youtube.com/watch?v=dsoImQfVsO4&t=64s
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När trådarna sedan spunnits till sitt slut, uppstår klart igenkännliga mönster och de kan 

därmed återberättas som levnadshistorier.32 

Den handlande är formad av, såväl som omformande av, väven då denne näster sig framåt i den 

och när handlingarna på grund av vävens form tar oförutsägbara mönster så bildar den bieffekter 

som blir omtalade och värda att minnas. Som sådan är handlandet orsaken till det vi minns och 

som sådant blir handlingarnas väv en oumbärlighet för de som i framtiden trär nya trådar. Med 

andra ord är handlingen utförd av människor som kommer som nykomlingar till en redan 

existerande värld. Det blir på så vis en överskridande kraft som kan förändra ett förhandenvarande 

system på ett radikalt vis och med det sagt är handlandet en ytterst politisk kraft.33 Det vill säga en 

kraft som uppstår av människor i ett mellanmänskligt system som bidrar till att förändra systemets 

struktur.34 Det här är en ytterst viktig förmåga för omdömet som jag i denna uppsats vill visa går 

förlorad i och med det kapitalistiska subjektet och dess massaartade form. Handlandet blir med 

denna kraft också ett tecken på mänsklig sårbarhet eftersom det öppnar upp för människornas 

instabilitet. Våra förutsättningar förändras med den värld vi lever i och handlandets 

förändringskraft blir därmed en sprängkraft som kan skaka om världen på oerhörda vis. 

I den moderna tiden har arbetet varit den av de tre verksamheterna som har vunnit mest mark. 

Arendt menar att arbetet har tagit över, inte bara rollen som den mest tidskrävande verksamheten, 

utan också som den högst värderade. Vi har trätt in i moderniteten med identitet av att vara en 

animal laborans. Det är en syn på människan vars grund enligt henne kan hittas i den politiska 

ekonomin. Således är upphöjandet av arbetets status en kapitalistisk eller borgerlig värdering såväl 

som en marxistisk. Arendt nämner exempelvis att Marx yttrade den medvetet kritiskt ironiska 

satsen ”arbetet skapade människan” – jämför med den bibliska satsen om när gud på den sjätte 

dagen skapade människan: ”Och Gud skapade människan till sin avbild.”3536 Satsen är dels en 

                                                 
32 Arendt, Människans villkor, s. 243 
33 Björk, Ulrika (2018), “Efter våldet. Försoning, förlåtelse och sörjande” 

(http://www.tidskriftenikaros.fi/artikel/efter-valdet-forsoning-forlatelse-och-sorjande/ hämtad 2018-09-03) 
34 Just denna idé om mellanmänsklighet vilar på en idé om offentligt som särskilt från det privata och det 

sociala. Shamal Kaveh (2011, i en artikel i Arendtantologin Konsten att handla – konsten att tänka) kritiserar Arendt 

för att ta alldeles för lätt på det faktum att de sociala villkoren påverkar våra möjligheter i det offentliga. Det 

vill säga att det finns en överhängande risk att det politiska rummet blir ett rum för få priviligierade, där Arendts 

användande av det kantianska sensus communis (kommer senare i uppsatsen) endast blir till en sorts politisk elitism 

där blott de närvarandes sinnen utvidgas. Kavehs kritik kan till viss del antas vara rättfärdigad, men som jag 

förstår Arendts politiska vision tillika kritik, då innebär det att hans kritik blir aningen missvisande. För Arendts 

huvudsakliga poäng är att det offentliga trängts undan av det privata vilket innebär att den moderna tidens 

människor i allt högre grad har förlorat förmågan att tala utifrån den andre. Hon kritiserar alltså ett tilltagande 

egenintresse i det politiska som förgör den handlandes karaktär, med det sagt vill jag påstå att Kaveh till viss 

del missförstår Arendts politiska projekt – även om hennes grekiska ideal kanske kan vara smått naivt.   
35 Bibeln, Gamla testamentet, första moseboken: Genesis §. 1 
36 Gud kommer som fenomen och begrepp återkomma i uppsatsen och då begreppet har en viss laddning gör 

jag återbruk av det genom att skriva just ”gud” och inte ”Gud” eftersom jag använder det ur ett undersökande 

snarare än ett troende perspektiv. 

http://www.tidskriftenikaros.fi/artikel/efter-valdet-forsoning-forlatelse-och-sorjande/


15 
 

existentialistisk sats för att människan är resultatet av sitt eget arbete, dels att det är arbetet som 

skiljer människan från andra djur. Det förstnämnda må vara sant, men det sistnämnda innehåller 

paradoxen av att om grundvalen för människans existens är arbete så kommer den framtida, 

arbetsbefriade människan – det marxistiska målet – att ha satt sin mänskliga identitet på spel.37  

Arbetet som verksamhet har under den moderna tiden alltmer kommit att bli en allmän och 

mellanmänsklig angelägenhet vilket innebär att andra offentliga verksamheter såsom handlandet 

har trängts undan. Det innebär att arbetet som en cirkulär och automatiserad process har tagit och 

tar ett allt större utrymme i det offentliga livet. Det skapar produkter vars syfte är att de ska 

konsumeras och då den arbetande av naturen endast är bryende om sin egen överlevnad innebär 

det att det politiska helt har tagits över av villkor kring produktion och konsumtion. Det privata 

inträngandet innebär att den offentliga sfären blir fullständigt ekonomisk till sin natur och enligt 

Arendt leder detta till en sorts världsfrånvändhet för det moderna subjektet. Vad som har varit 

grogrunden eller grundvillkoret för handlandet, pluralismen, tvingas undan då de arbetande 

subjekten fokuserar på sin egen överlevnad allena och under en sådan regim blir den offentliga 

sfären närmast antiplural då människor vars premierade behov är ett, lättare kan fogas samman till 

en massa.38  

Denna arbetskaraktäriserade och massaartade natur dödar möjligheterna till handlande. Det 

beror på att den gemensamma världen blott blir en ekonomisk process vilket förgör möjligheten 

till handlande eftersom det är i världen som en offentlig plats som vi kan möta den som är 

annorlunda och där bilden av oss själva kan göras så mycket klarare. Arendts idé kring världen är 

enligt Seyla Benhabib sprungna ur Heideggers begrepp mitsein – att vi inte bara lever inneslutna i 

världen utan i världen med andra – och för Arendt blir därför pluraliteten ett mänskligt grundvillkor 

eftersom att vi med den kan skymta en annanhet.39 När detta villkor av Heidegger sågs med oblida 

ögon (i en värld med andra upphör dasein och vi faller ner i anonymitet), sågs det av Arendt som 

människans yttersta sprängkraft eftersom det är genom världenlevandet som mitsein som 

människorna försätts i möten med den andre.40 För det är i världen med andra som vi kan närma 

oss varandra såväl som distansera oss från varandra – och genom våra rörelser därmed avstyra 

risken att förvandlas till en massa. Mitsein tillhandahåller mellanrummet och utan detta mellan kan 

världen inte heller upplevas som delad av plurala subjekt. Som ett grundläggande villkor för 

människan gör handlingens behov av en plural värld att också det mänskliga subjektet är beroende 

                                                 
37 Denna paradox är till viss del beroende av en begreppsförvirring som Marx och många andra ekonomiska 

tänkare, enligt Arendt, är skyldiga till: att de inte lyckas göra en distinktion mellan tillverkning och arbete. 
38 En notering jag kommer åter till i nästa avsnitt. Detta för dess betydelse för det kapitalistiska subjektet. 
39 Benhabib, Seyla. The Reluctant Modernism of Hannah Arendt. New ed. Lanham, Mar.: Rowman & Littlefield, 

2000. s. 53f 
40 Masso, Iivi. Hannah Arendt om totalitarismen, pro-gradu avhandling vid Helsingfors universitet, 1997. s. 49 
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av detsamma. Men som detta avsnitt visar och ämnar förtydliga har det moderna subjektet i allt 

högre grad blivit främmande för den plurala världen. 

1.2 Descartes inåtvändande som början till den moderna tidens världsfrånvändande 

Detta främlingskap kan inte endast beskrivas i form av animal laborans seger över homo faber och 

handlingen, utan det måste till något mer och enligt Arendt kan gnistan till främlingskapet skönjas 

i René Descartes radikala tvivel. Detta tvivel rör inte blott det metodiska som ofta förs fram utan 

tvivlet har enligt Arendt ersatt förundran som det filosofiska strävandets frö. Descartes sätt att 

bygga sitt gudsbevis grundar sig i ett förhållande till sanningen eller kunskapen som dels är frånvänt 

världen, dels grundläggande för den filosofi som efter honom har ifrågasatt att någonting 

överhuvudtaget kan vara. Filosofins förundran (gr. thaumazein) blev ersatt av ett radikalt tvivel, det 

vill säga att tilltron av den gemensamma världens verkliga existens ersattes av ett 

världskonstruerande ur vårt eget privata medvetande. Skepticism mot framträdelserna har alltid 

funnits men en tilltro till att vi kan nå en gemensam sanning genom dem har alltid funnits därintill. 

Tidigare har det funnits en tilltro till själens inre öga som ser genom kontemplering, men i och med 

Descartes ifrågasattes denna kunskapsförmågans grundmöjlighet. På samma sätt som det 

kroppsliga ögats förmåga till att skåda det som är sant betvivlades bort så förlorade människans 

förmåga till förståelighet – att kontemplativt skåda sanningen – sin roll.41  

Vad som riskeras i Descartes tvivel är alltså skådandet efter det sanna som är gemensamt för oss 

alla. För varje skådande kräver något som blir skådat, och detta skådade har enligt Arendt antagits 

vara också sett av andra. Arendt citerar Maurice Merleau-Ponty som i sin kritik av Descartes skriver 

att: ”[Descartes] rör sig mot en visshet som för oss aldrig kommer att kunna återskapa vissheten 

att ’något är’ av världen.”42 Det Descartes tvivel gör är således att det är ett betvivlande av att vi 

kan ha en gemensam uppfattning om det som är sant – eftersom våra egna sinnen är vad som 

förenar oss med andra. Han flyttar in den arkimediska punkten in i vårt medvetande och på det 

viset dömer han också oss till en solipsism. För om sökandet efter det som är sant endast blir till 

ett seende utan något som är sett då kan det endast finnas något som verkar vara för mig och något 

som verkar vara för dig men aldrig något som kan vara för oss båda.  

Det som sedermera inspirerade Descartes till dennes nya sanningssökande var och den tidens 

vetenskaper som gång efter annan förkastat framträdelserna – och därmed den mänskliga 

existensens grundval – som sanningsgivande och istället sett dessa endast som förborgande krafter, 

döljande det egentliga varat hos tingen. För att komma runt dessa framträdelser och in till tingen 

                                                 
41 Arendt, Människans villkor, s. 353ff 
42 Arendt, Life of the Mind, s. 49 (från Merleau-Pontys (1968), The Visible and the Invisible, s. 37), min översättning. 
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själva utvecklades instrument – såsom teleskopet och mikroskopet43 – som själva hela tiden kan 

utvecklas för att komma det sanna närmare. Med det Cartesianska arvet och dess kunskapsideal 

förbyttes därmed idén om sanningen som evig till en idé om sanningen som processartad och 

medlen för att nå denna sanning hamnade därmed i tänkarnas fokus.44  

Det radikala tvivlet har för den moderna tiden i allt högre grad inneburit ett avsägande av värld 

(där förundran inte längre är möjlig) såväl som ett förkastande av världen som begränsad. Dessa 

ideal kan sedermera gestaltas med hjälp av matematikens förändringar. Från att ha behandlat de 

världsliga villkoren, avstånd i tid och rum, genom geometri har den moderna matematiska 

vetenskapen i allt större grad övergått till aritmetiken som är läran om rent (tal)räknande, där det 

matematiska har blivit i fokus för dess egen skull. Det vill säga att tidigare sågs matematiken som 

sammantvinnad med det världsliga varat den orsakar eller gestaltar och som sådan var den 

förnimbar, medan den nya tidens matematik kräver ett frånkopplande av talens struktur från det 

vara det hör ihop med. För den nya matematikens kunskaper kan ”endast vinnas genom att det 

inre ögat i likhet med den fysiska synförmågan slutes för fenomenvärlden och alla fenomen genom 

distansering reduceras till talförhållanden.”45 Med dessa nya ideal och med Descartes radikala tvivel 

vände därmed den nya tidens människor sina blickar bort från världen och in i sig själva. 

Den onda ande som föresvävar i Descartes filosofi blir på så vis existerande genom hans egna 

slutsatser. En inåtvändhet och självreflektion leder till en bortvändhet från världen och därmed en 

förlust av de kunskaper som kan erhållas genom omdömet som sensus communis – de moraliska, de 

politiska och de estetiska – och: 

I så fall är det verkligen som om en ond ande omintetgjorde människans alla ansträngningar 
att nå en exakt kunskap om och erfarenhet av det som inte är hon själv, närmare bestämt 
så att den under förespegling att visa henne det varandes oerhörda rikedom bara visade 

henne hennes spegelbild.46 

Till skillnad från Marx påkallade självalienation hos den moderna människan så menar Arendt 

istället att hon är världsalienerad och att denna alienation är livsfarlig. Den fungerar nämligen som 

en gränslös gräns mellan människorna till den grad att det inte längre finns något mellan. Den 

moderna människan har genom sin inåtvändhet förlorat kontakten med den gemensamma världen 

och därmed förlorat tron till det gemensamma tänkandet. Descartes inleder sin Metoder genom att 

beskriva tänkandet som att föra samtal med sig själv och att ett rent tänkande måste avsäga sig 

                                                 
43 Det vill säga komma bortom det du ser med blotta ögat. Ironin finns dock likväl i att människor trots det 

vetenskapliga förkastandet av sinnena fortfarande likställer kunnandet med det vi faktiskt ser. 
44 Arendt, Människans villkor 356-9f 
45 Ibid. s. 346 
46 Ibid. s. 369 
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världens alla falska ok.47 Hans radikala tvivel konstituerar på så vis ett subjekt som endast kan möta 

världen inifrån sitt eget universum och människor blir som följd separerade från varandra – en 

värld av speglar för att följa spåren av Arendts skarpsinniga analys. Kant, som sedermera ger en 

sorts lösning till detta tvivel i Kritik av det rena förnuftet, visar också i Kritik av omdömeskraften hur vi i 

vardagsspråket tenderar att misstro det tänkande som utgår från det gemensamma sinnet.48 Det 

syns exempelvis när han observerar hur det gemensamma förståndet (sensus communis) ofta 

behandlas som ett gement förstånd, det vill säga som ett tarvligt och ytterst svagt sådant.49  

Tillsammans med arbetets utsipprande från det privata till det offentliga har denna tänkandets 

inåtvändhet skurit av den moderna människan från den plurala världen. Hen kan inte – får inte – 

möta den andre och denna ensamhet handlar just om förlusten av en gemensam värld eftersom 

detta tillstånd återkommer likartat i det radikalt individualistiska samhället såväl som i massamhället. 

Utan ett mellan finns det inget som avgränsar och förenar människorna och utan ett samröre med 

andra människor kan inte smakomdömet utvecklas genom sensus communis. Den radikala 

individualiteten som härskar alltmer i västvärldens länder blir därför till en avsaknad av det 

gemensamma/offentliga rummet. Människan blir tom och känner saknad och tillsammans med 

hens moderna existens som en animal laborans kommer dennes vilja till konsumism användas i 

försök att fylla sin tomhet och motverka sin ensamhet – det som kan vara värt att minnas kommer 

därmed att förtäras innan det ens har blivit en del av det förflutna. Det är i denna världsförkastande, 

                                                 
47 Han skriver: Efter att ha sökt ”i världens bok, i försök att vinna erfarenhet, beslutade jag mig för att också 

söka efter svar i mig själv och utefter all min förnuftiga förmåga välja den rimligaste kunskapsvägen att vandra. 

(…) Jag stannade inne hela dagen i ett uppvärmt rum där jag var i min fulla frihet att föra samtal med mig själv 

om mina egna tankar.” (Descartes, René. Discourses on the Method [1637], som översatt av Jonathan Bennett s. 5, 

min översättning) Märk väl att sammansättningen löper över Del 1 och Del 2 och att detta visar Descartes 

slutsats från ett längre resonerande. Descartes har sökt i världen, och han vänder sig inåt då han inte får några 

säkra svar. Han själv ska med andra ord inte förstås som en självgod världsförnekare utan snarare som en 

ödmjuk sökare efter sann kunskap. Märk härvid skillnaden på Descartes och Cartesiansk (hans latinska namn 

och därmed det namn som betecknar hans vetenskapliga arv). 
48 Beviset Kant ger i sin första kritik utgår från en diskussion där han förkastar tidigare ”svärmande idealism”. 

Beviset handlar om att medvetenheten om ens existens som bestämd i rummet förutsätter en permanens i 

varseblivningen som endast kan bestämmas av ett yttre objekt – ett objekt utanför mitt medvetande och alltså 

i rummet. Han skriver: ”Jag är medveten om min existens såsom bestämd i rummet. All tidsbestämning 

förutsätter något permanent i varseblivningen. Detta permanenta kan dock inte vara en åskådning hos mig. Ty alla 

bestämmelsegrunder för min existens, vilka kan anträffas hos mig, är föreställningar och behöver som sådana själva något 

permanent som är åtskilt från dem, i relation till vilket deras förändring kan bestämmas. (sic) Alltså är varseblivningen av 

denna permanens endast möjlig genom ett ting utanför mig och inte genom blotta föreställningen av ett ting 

utanför mig. Följaktligen är bestämningen av min existens i tiden endast möjlig genom existensen av verkliga 

föremål som jag varseblir utanför mig.” De två kursiverade meningarna kommer från en rättelse Kant gör i 

andra upplagan av kritiken. (Kant, Immanuel. Kritik av det rena förnuftet [1781/1787]. Stockholm: Thales. 2004. 

B 275-6, s. 301-302). Detta bevis har sedermera diskuteras av översättaren Paul Guyer, och en bra överblick 

och vidare granskning av beviset och diskussionen finns Georges Dickers artikel ”Kant’s Refutation of 

Idealism”. 
49 Kant, Immanuel. Kritik av omdömeskraften [1790]. Stockholm: Thales. 2003. § 40. s. 152; detta fenomen, sensus 

communis, och behovet av detta kommer att behandlas senare i nästa avsnitt.  
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konsumerande tidlöshet som de moderna samhällena har funnit den perfekta grunden till det 

kapitalistiska massubjektet.  

  



20 
 

2. Det kapitalistiska subjektets förnekande av en delad värld 

Denna dubbla förlust av världen – förlusten av naturen och förlusten av den av människan 
framställda världen, inklusive all historia – har lämnat efter sig ett samhälle med människor 
som saknar en gemensam värld som samtidigt skulle binda dem samman och skilja dem åt, 
och därför lever antingen separerade i förtvivlad ensamhet eller sammanpressade till en 
massa. Ett massasamhälle är nämligen inget annat än det slags organiserade liv som 
automatiskt upprättas bland människor som fortfarande har band till varandra men har 
förlorat den värld som en gång i tiden var gemensam för dem alla. 

  Hannah Arendt50 

Då vi inte längre kan differentiera oss i en värld för att bygga en hälsosam unik individualitet 

kommer vi att förlora förmågan till att bygga ett eget minne. De plurala historierna faller då i glömska 

och de moderna människorna blir utelämnade åt en ”automatisk” massbildning. För när förmågan 

till individuellt minnesskapande undergrävs av ett världsfrånvändande, då underbyggs utsattheten 

till att hamna i strukturers våld. Med struktur avses då enkelt talat beteendeartade mönster där den 

enskilda individen handlar omedvetet om sin egen avsikt.51 Arbetet som verksamhet tillåts ske med 

tillverkningens verktyg med förödande konsekvenser och vad mer är – vi som världsfrånvända 

riskerar att inte märka detta i tid. För när vi vänder oss bort från världen kommer vi inte att märka 

när vi dödar den och problemet för människorna är att när vi tar livet av den, då kväver vi också 

oss själva eftersom världen är den plats vi bebor. 

Detta är problematiken i dess kortaste form och tanken med detta avsnitt är att förklara dess 

enskilda entiteter. Det första har att göra med det som härskar inom Arendts teoribildning, 

nataliteten, vilket är ett begrepp som jag tidigare endast har nämnt i förbigående och nu kräver en 

närmare förklaring. Begreppet definieras enligt Arendts hermeneutiska metod där hon låter 

mänskliga tidsliga existensvillkor som beskrivna av Augustinus grepp om begynnelsen och Kants 

idéer kring en noumenal frihet vara de delar som tillsammans bildar en helhet: natalitet. För att 

förstå dessa idéer menar Arendt att vi måste positionera människans existens som (vad vi vet) 

specifik i världen, nämligen genom att vi lever utefter en linjär tidslinje istället för en cirkulär. 

Detta grundar hon i grekernas metafysiska föreställningar där de menar att allting i kosmos ingår 

i ett odödligt kretslopp och att universum därför är cirkulärt till sin temporala natur. Från detta 

menade de att människan, som en animal rational, skiljer sig. Ty människan är en individ och varje 

individualitet måste såväl påbörjas som avslutas och denna mortalitet gör hennes tidstillvaro linjär 

                                                 
50 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 99 
51 Den främst föreliggande strukturen som det talas om mellan raderna i denna uppsats är konsumism där 

individen arbetar för konsumtions och tillväxtens skull utan att stanna upp och undra vad denna ekonomiska 

process gör dels för hen själv dels för världen såsom ett hophängande pluralt ekosystem.  
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istället för cirkulär.52 På så vis blir människorna tiden vilket innebär att det endast finns förändring 

i naturen och kosmos medan tiden som fortskridande är en mänsklig konstruktion.  

Till skillnad från grekerna som alltså betonade döden menar Arendt, med stöd från Augustinus, 

att denna linjära livstillvaro istället bör uttydas i födelsen. Detta sker med hjälp av hans hantering 

av de två begynnelsebegreppen principium och initium. Ulrika Björk förklarar dessa i Arendtantologin 

Konsten att handla – konsten att tänka då hon menar att det första begreppet står för guds skapelse av 

världen medan det senare innebär människornas början. Med människornas inträde sker sedermera 

en ankomst av det nya som genom sin existens innebar ett brott ”mot all cyklisk upprepning.”53 

Förståelsen av människornas existens grundas alltså i Augustinus förståelse av människan som guds 

avbild och därför som separerad från eller speciell i världen. Det är ett högst antropocentriskt sätt 

att resonera på vilket jag anser att Arendt kan ges kritik för. Men även om hennes (eller Augustinus) 

resonemang för att nå denna slutsats inte är hållbar kan det likväl finnas fog för själva slutsatsen. 

Som jag ser det är dess centrala vikt att det är människornas sätt att uppfatta tid där de relaterar sig 

till en förfluten värld och känner ansvar inför en framtida som skapar denna begynnelsefrihet. 

Nödvändigheten av gud eller den antropocentriska världssynen är således inte centrala delar av 

argumentet och som jag ser det kan dess slutsats med fördel därav behållas. 

Denna slutsats är just natalitetsbegreppet. Det är nämligen så att en födelse på en linjär linje 

innebär att någonting nytt sker, någonting som aldrig tidigare har existerat har plötsligt förts in i 

världen och i den av människor tillverkade väven. Varje födelse blir därmed till ett brott mot 

historien eftersom den inför en ny historia till dess fortsatta spinnande och häri återfinns bland annat 

den påkallade pluraliteten i världen. Som sådan är människan genom sin födelse unik i världen och 

tack vare att framtiden ligger just framför henne är den öppen och oviss vilket innebär att hennes 

handlingar kommer att åsamka den förändringar. Som ny är hon kapabel att inleda nya 

händelsekedjor och påverka gamla. Nataliteten innebär därför att människans individualitet är 

beroende av hennes ursprung i världen och ur denna natalitet växer därmed ett ansvar för 

densamma.54  

Världen som står i fokus här är världen av ting och således den av människor tillverkade plats 

vi bebor. Som sådan rymmer den alla de handlingar och tillverkningar som har bestått genom 

världens alla historier och som har kommit att delas av människorna i världen. Bland alla dessa 

                                                 
52 Arendt, Människans villkor, s. 46. Arendt hänvisar här vidare till en pseudo-aristotelisk skrift, Ekonomin.  
53 Björk, Ulrika & Burman, Anders (red.). Konsten att handla - konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska. 

Stockholm: Axl Books, s. 33. Jämför denna förklaring med Arendt själv som i ”Vad är frihet?” (s. 181f) skriver 

att ”[m]änniskan äger inte frihet; snarare innebär hon själv, eller ännu hellre hennes ankomst till världen, att 

friheten framträder i universum. Människan är fri för att hon är en början och skapades på det viset när 

universum redan hade blivit till: [Initium] ut esset, creatus est homo, ante nemo fruit. (Augustinus) (…) Gud skapade 

människan för att tillföra världen begynnelseförmågan: friheten.” 
54 Arendt, Människans villkor, s. 323  
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föremål är kanske de främsta föremålen just konstverken. Konstverken skiljer sig enligt Arendt 

från andra ting i tingvärlden genom det faktum att de saknar uppenbar nytta. De har i många fall 

överlevt sin (mytiska och religiösa) funktionalitet sedan länge vilket ger dem ett 

existensberättigande som liknar människornas uppfattade värde av sig själva, som intrinsikala och 

som ett mål i sig själva. Och det är just med detta inneboende värde som konstverkens kraft finns, 

tack vare att de inte vill oss något söker vi en mening i dem. Konstverken aktiverar därmed 

människornas tänkande genom sin funktionslöshet.55 De ges därför en högre meningsfullhet än 

andra föremål av medelkaraktär och som sådana är konstverken de av alla ting som i högsta grad 

gör världen bebolig och till ett hem för människornas som annars tack vare sin linjära tidslighet är 

”de mest instabila varelser vi känner.”56  

Det är i denna trygghetsgivande kraft som hotet från det kapitalistiska subjektet blir som störst. 

Detta subjekt är som sagt uppståndet ur idéerna kring animal laborans som gavs skjuts vid den 

industriella revolutionen i västerländerna. Detta subjekt är ett högst förgängligt sådant som lever 

utefter livsnödvändigheterna vilket betyder att det är i en ständig rörelse som handlar om att 

producera sådant det kan förtära; det är till sin natur cirkulärt. Även inom den kulturella sfären 

lokaliserar Arendt detta subjekts intåg under framförallt 1800-talet då det steg upp ur den då 

nyblivna medelklassen. Det var en klass som inte var fjättrad till arbetets faktiska och absoluta 

villkor likt arbetarklassen vars arbete i många fall har kunnat nämnas som avlönat slaveri, men det 

var inte heller en klass som åtnjöt samma sorts befrielse från arbete som överklassen. Detta innebar 

en sorts klass som arbetade men också hade tid för att ta del av kulturartefakter i större utsträckning 

och det nya var att de, som en animal laborans, förde in en funktionsfokuserad och intressefylld blick 

på kulturföremålen. Arendt noterar här en sorts födelse för brackan då denna idé om att ta del av 

konsten för att bli lärd enligt henne kan och bör förstås som en sorts brackighet.57  

Då intresset för konsten blev funktionsfokuserat blev kulturartefakterna därmed behandlade 

som medel och när ett mål är uppnått omvandlas det genast till ett medel för någonting ytterligare, 

och så vidare. Hela denna mekanism är en sorts konsekvens av det mänskliga villkoret kring arbetet 

och dess upphöjda status. För det subjekt som förlorar sin kontakt med den plurala världen, 

förlorar också sin ”objektiva” relation till föremålsligheten i tinget som är det själsliga i 

kulturartefakten.  

Kulturen är knuten till föremål och är ett fenomen som tillhör världen; underhållning är 
knuten till människor och är ett fenomen som tillhör livet. Ett föremål är kulturellt i den 

                                                 
55 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden,  s. 218 
56 Arendt, Människans villkor, s. 220 
57 Denna medelanvändning av kulturartefakterna kan också jämföras med det jag förstår som det kapitalistiska 

subjektets vilja att dokumentera allting då det först är dokumentet som kan distribueras och brukas. Genom att 

exempelvis delta i en händelse genom filmning som sedermera kan spridas till andra på Youtube.  
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mån det kan bestå; beständighet är själva motsatsen till funktionalitet, den egenskap som 
gör att föremålet åter försvinner från den fenomenella världen genom att brukas och 

förbrukas.58 

I denna funktionsförskjutning hos kulturintresset har den moderna människan format ett 

underhållningstörstande. Underhållning är i sig inte fel, utan snarare likt arbetet något fullt 

nödvändigt som alla människor behöver, men när underhållningskraven riktar in sig på det som 

varit kulturens område kan det bli problematiskt. Då innebär det att de tillverkade artefakter som 

en gång har överlevt människorna och skänkt dem trygghet, har förbytts till föremål som evalverats 

om till att tillhöra livets biologiska och cykliska sfär. Det vill säga att en inledning till en slit-och-

släng-mentalitet kan skymtas genom behandlingen av tillverkade föremål som medel. Mer därtill är 

att denna konsumtion av det som har varit den objektiva världen betyder att de platser och det som 

har varit föremål för våra minnen förstörs eller tas över av de strukturer som producerar de varor 

vi underhålls av. Det vill säga att de personliga krafterna för att skapa ett minne överlämnas till en 

struktur där minnet konstrueras utan infall av individualitet. I en något rubricerad mening kan sägas 

att minnet slutar att vara en egen-dom för att istället bli en massvara.  

Denna masskonsumtion av kulturartefakter var ingen sorts profetia av Arendt utan något redan 

fullt existerande i hennes egen samtid. Den marxistiske kulturkritikern Theodor Adorno studerade 

exempelvis den ”nya” populärmusikens homogenitet, där varje låt är ett exempel för nästa när det 

kommer till tempo, melodi, längd, och så vidare.59 Detta fenomen är således ingenting nytt idag, 

men med den globaliserade världens utbredning sker accelerationen av kulturförtärandet i en allt högre 

takt. Ta exempelvis konsumtionen av TV-serier på den globala strömningstjänsten Netflix och hur 

de föreställer sina produkter. Vid intagandet av en kulturartefakt på Netflix ger de konsumenten 

möjligheten att ”hoppa över” introt genom att trycka på en knapp – en handling som sparar 

konsumenten lite tid vid seendet av ett avsnitt men desto mer tid vid seendet av många avsnitt. För 

Netflix uppmuntrar också konsumenten till att avbryta eftertexter och istället börja direkt på nästa 

avsnitt. Vid konsumerandet av Netflix uppmanar de därmed konsumenten till en paradox: att inte 

ödsla någon tid men att hela tiden fortsätta titta på det som följer från det som nyss har avslutats.  

Vad kan då sägas om detta? För det första att subjektet inte med nödvändighet konsumerar eller 

förtär kulturella artefakter, men att själva strukturen lockar hen in i ett konsumerande mönster. 

Den kulturella artefakten är därmed inte en underhållningsprodukt i sig själv men genom att den 

                                                 
58 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 221 
59 Adornos teori kan dels finnas i hans och Horkheimers essä om Kulturindustrin såväl som i Adornos högst 

elitistiska och paradoxalt nog borgerligt färgade kritik av jazzen. Märk väl att jag finner stora insikter i Adornos 

teorier om konsten, där han framhåller ett gränsöverskridande som ett högre värde än imitation. Men att jag 

samtidigt finner det han kritiserar som exempel på ett kultureuropeiskt högmod. Det är smått ironiskt att så 

svepande kritisera jazzen för att vara enkel och historielös, sådant som kanske slår rätt mot viss jazz, när hela 

genren är ett exempel på historiskt återbruk och originella sammanslagningar av olika kulturer.  
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framställs på ett visst sätt och därmed hanteras av subjektet på ett visst vis, blir den till föda för det 

i samspelet konstruerade kapitalistiska subjektet. För det andra innebär detta att det kapitalistiska 

subjektet konsumerar utan uppehåll; det blir underhållet utan vila och märk då väl hur själva 

begreppet under-hållning – uppburen och omhändertagen – gestaltar en idé att subjektet tar del av 

kulturartefakten utan att själv avkrävas aktivitet.60 Ytterligare kan denna frånvaro av vila förstås 

som ett saknat tomrum efter mottagandet av en kulturartefakt. Det finns därmed inget utrymme 

till eftertanke som kan liknas vid Arendts idé kring att stanna upp och reflektera.61  

Detta exempel tror jag med fördel kan relateras till hur många tänkandefenomen relateras till 

neurovetenskapliga framsteg såväl som beskrivningar av den mänskliga hjärnan i olika 

datoranalogier.62 Det vill säga där det mänskliga tänkandet förstås som blott räknande och som 

bearbetande av information snarare än som avsiktsfullt och individuellt sökande.  I kontexten här 

blir det därmed viktigt att få bli underhållen, men mindre viktigt att kunna reflektera över hur denna 

underhållning har drabbat en. Som jag ser det blir därmed det kapitalistiska subjektet aldrig lämnat 

ensamt vilket är problematiskt då ensamheten är det enda läge där subjektet kan finna ursprung till 

tänkandet. Underhållningen blir därmed ett slags förebyggande bot mot ensamheten – och ett 

undvikande av reflektion.  

Då varje människa i och med nataliteten skiljer sig från andra innebär det att pluraliteten härskar 

i världen och att avståndet mellan människor är ”naturligt”, det tillhör så att säga människans 

grundvillkor. Subjektets möjligheter till subjektivitet är därmed rotat i dess tillhörighet i världen. I 

Arendts mening betyder detta att subjektet ges en chans till att differentiera sig från andra. Genom 

att det hela tiden delar världen med andra kan det därmed på olika vis dela sig från andra; så länge 

                                                 
60 Detta sista må låta paradoxalt men jag vill mena att det finns en skillnad i att vara passivt aktiv, vilket är en 

sorts aktivitet – paktivitet om vi följer Jonna Bornemarks begrepp – som når dig genom ett inkännande av yttre 

krafter (passivitet) för att därefter kunna handla (aktivitet), och aktivt passiv vilket i sammanhanget är en sorts 

vilja till förströelse som låter subjektet vara i skenbar vila där det inte behöver tänka eller känna någonting reellt. 

Denna idé återkommer genomgående i Bornemarks filosofi, min främsta utgångspunkt är till exempel hennes 

”Ekipaget – häst och ryttare eller kentaur?” (2010). Men för explicit läsning av begreppet, se Bornemarks kapitel 

“Life beyond Individuality: A-subjective Experience in Pregnancy” i antologin Phenomenology of Pregnancy (red. J. 

Bornemark & N. Smith, 2016) där det introduceras. 
61 Denna idé går också att spåra till den koreansk-tyske kulturkritikern Byung-Chul Han och hans essäverk 

Trötthetssamhället där han argumenterar för att den psykiska stress som människor lever av idag till viss del beror 

på ett ideal om att ständigt vara aktiv. Han menar att den moderna människan lever i en värld som hela tiden 

fordrar att hen endast tänker vidare. Det finns nämligen två stycken potentialer hos tänkandet enligt Han, den 

positiva och den negativa, där den ena syftar till ett görande och den andre till ett icke-görande. Idag, när 

människan lever i ett hyperaktivitetssamhälle vilket subjektets cykliska krav på underhållning representerar, 

premieras den positiva potensen: Att ständigt vara aktiv och att hela tiden se fenomenet hur i något – hur det 

kan spela roll, hur det kan leda vidare, etcetera. Den negativa potensen som istället handlar om att tänka efter 

genom kunna sätta stopp för det processartade tänkandet har i den moderna tiden blivit alltmer åsidosatt. (Han, 

Trötthetssamhället, s. 40ff) 
62 Läs exempelvis filosofen Jerry Fodor som är en prominent medvetandefilosof som ofta återkommer till 

tänkandet som motsvarande en dators processer.  
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människorna har en värld att leva gemensamt i och där de kan mötas har de en chans att kunna 

konstruera en identitet som motsvarar deras egen unika begynnelse. Differentieringen blir 

upprätthållandet av världen som plural och då nataliteten ger skäl för differentieringen att uppstå, 

blir det den som också grundlägger människornas vilja och förmåga att leva i en värld av ting. 

Jag har redan nämnt det faktum att världen som står i fokus för Arendt är den tillverkade världen 

där varje enskild människa kan förväntas hålla objektiva relationer till dess föremålslighet. Det vill 

säga att det är i den tillverkade världen som människor framträder inför andra och åskådar andras 

framträdelser och det är denna offentliga karaktär som satts på spel av den moderna tidens privata, 

arbetande och därmed kapitalistiska subjekt.63 För det är dess konsumtion av de tillverkade 

föremålen som utplånar föremålen från världen. Då denna underhållningsvana och omättlighet 

tillåts regera kan de från början skilda subjekten pressas samman till en massa som per definition 

är enklare att skapa underhållningsartefakter för tack vare dess sammanpressade intressen.  

Vidare tar det kapitalistiska subjektet in kulturartefakten utan att bry sig om den, utan blott om 

sin egen tillfredsställelse. Det är ett sorts målsättande där varje nådd tillfredsställelse avtar och 

omvandlas till ett medel för att nå nästa mål i kampen för att äta sig mätt. Det är således en arbetets 

karaktärskonsumtion av en tillverkad artefakt, men skillnaden här är att det subjektet tar ger det 

inte tillbaka för det som tillverkas är per automatik en våldsverkan på jorden vi bebor. Det 

konsumerande begäret blir således ett hot mot det som gör den gemensamma plurala världen 

möjlig. Mer än så är det ett bortglömmande eller förskjutande av den andre som annars kan tänkas 

finnas gömd i artefakten. 

*** 

Så här långt har jag i uppsatsen försökt att med hjälp av Arendt belysa konturerna av det 

kapitalistiska subjekt som för uppsatsen står i delvist fokus. Jag har beskrivit hur Arendt förklarar 

människans villkor genom tre verksamheter och deras skifte där arbetets konsumerande natur 

numera inkräktar på tillverkningens område. Den världsarrogans som finns i det beteendet har jag 

därefter utvecklat med hjälp av hennes syn på Descartes radikala tvivel som till stor del har inneburit 

en ignorant hållning gentemot världen. Vad jag vill ha sagt är alltså hur det kapitalistiska subjektet 

frodas i en världsförnekande existens. Med en hänsyn till världen hade det inte kunnat växa ut till 

den storlek som det idag har och det tordes innebära att den världsförnekande status som blir ett 

hot gentemot oss alla behöver försättas i balans genom ett betonande av dess motsats, ett sorts 

världsbejakande. Denna förståelse av världen vill jag mena är ett grundläggande villkor för 

människan som en jordlig varelse och det är en sådan subjektivitet som jag ämnar framlägga som 

estetisk till sin natur – något som är uppsatsens andra delvisa fokus. Dess första motsatsförhållande 

                                                 
63 Ibid. s. 91 
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till det kapitalistiska subjektet handlar om en förmåga att skåda den andre i världen och på så vis se 

sig själv som en del av världen. Om det estetiska subjektet kommer jag att utveckla först i det tredje 

avsnittet, men vad det estetiska skådandet är utvecklar jag i den del som nu följer. Nämligen att 

kunna fälla ett omdöme som en kärlekshandling.  

2.1 Omdömet som en kärlekshandling och dess beroende av den andre (i världen) 

För att förstå den andre som gömd i artefakten tror jag att den privata tillfredsställelsen med fördel 

kan jämföras med förmågan att älska. Inte minst för att ett estetiskt omdöme alltid rör den 

omdömesfällandes potentiella kärlek inför något. En allmän beteckning av ”att älska”, såsom att 

känna smak för något, förutsätter en annanhet i detta något. Kärlekshandlingen förutsätter 

nämligen ett jag som riktar sig mot ett du/ni, mot den andre.64 Det är ett begär mot något som inte 

är jag själv, en vilja där subjektet åtrår någonting mer än hen själv. Med andra ord existerar kärleken 

blott i världar där de älskande är frånskilda varandra, där det finns ett mellan. Den eller det jag älskar 

måste vara någon annan än jag själv och älskandet blir då själva dragningen mot detta andra. Det är 

någon annan som subjektet kan differentiera sig ifrån och konstituera sig själv igenom och på 

samma sätt som den mänsklige andre kan hjälpa subjektet att se sig själv i direkt interaktion, vill jag 

mena att kulturartefakten kan medverka till ökad medvetenhet då den erbjuder möjlighet till en 

ökad differentiering. Men för att det ska vara möjligt måste det tolkande subjektet låta sig insvepas 

i den värld som delar det själv med artefakten.   

Denna förmåga till kärlek är å sin sida inte möjlig för det kapitalistiska subjektet. För det 

kapitalistiska subjektet är nämligen alienerat från den delade och gemensamma världen och istället 

lever det i en värld av Han betecknat som ”det sammas helvete”.65 Det vill säga i en värld där de olika 

subjekten pressas samman, alternativt endast har förmågan att se sig själva på grund av den ständiga 

positiviseringen. På samma sätt som denna sammanhet gör det omöjligt med älskandet av det andra 

blir det också omöjligt att känna kärlek för sig själv, det vill säga egenkärlek. För det som är eget 

förutsätter det som är deras och egenkärleken är därmed beroende av en värld av pluralitet där 

differentiering är möjligt. Det vill säga en värld där jag är något frånskilt från du. Istället för att vara 

egenkär, vilket i sammanhanget kan sägas vara en av de mänskliga subjektets grundläggande 

drivkrafter, så blir det narcissiskt. För när ”[egen]kärlekens subjekt genomför och drar fördel av en 

negativ avgränsning till den andre” så kan narcissismens subjekt inte uttyda gränsen mellan det som 

är hen själv och det som är den andre: 

                                                 
64 Se Roland Barthes Kärlekens samtal och Platons Gästabudet.  
65 Han, Eros agoni, s. 7 
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För det [narcissistiska subjektet] uppenbarar sig världen bara i avskuggningar av det egna 
självet. Det är inte i stånd att känna igen den andre i dennes annanhet och att erkänna denna 
annanhet. Betydelser finns endast där det på något vis känner igen sig självt. Det vadar 
överallt i sina egna skuggor, tills det drunknar i sig själv. (…) [ty d]et är världslöst och 

övergivet av den andre.66 

Med hjälp av kärleksbegreppet och Hans beskrivningar om det tror jag att vi bättre kan förstå den 

idé om subjektivitet Arendt pläderar för. Det vill säga någon vars identitet grundas på ett utstakat 

beroende av differentiering från andra och att denna differentiering måste förstås som en 

egenkärlekens mantra snarare än ett narcissismens ok.  

Det senare hade varit en sorts fåfänga eller högmod som hade rimmat dåligt med Arendts 

användning av Kants filosofi som ofta betonar den enskilda människans beroende av att förhålla 

sig till andra. I hans diskussioner kring smakomdömet betonas återkommande subjektets beroende 

av sensus communis, där subjektet måste kultivera sin egen smak genom att ständigt jämföra den med 

och förhålla den till andra – något som kan förstås som en sorts lösning på det Cartesianska 

världstvivlet eftersom Kant menar att omdömet som tänkande uppenbarligen förutsätter en värld. 

Vidare fokuseras just fåfängligheten som en potentiell risk för smakomdömet hos Kant och 

fåfängan att bry sig alltför mycket om sig själv leder till en oärlighet i sin smak och i sin person. För 

en fåfäng människa är inte längre trogen förnuftet och denne tror inte på någon annan eller annat 

än på sig själv. Antingen genom att denne utvecklar sin smak för att bli lärd för att kunna imponera 

– denne person har en värld men den är inte plural – eller genom att en person ständigt utför saker 

för att fylla upp sig själv. Fåfänga som narcissism är ett förhärligande av sin egen person och ett 

förkastande av den andre – den leder till en blindhet inför världen och det okända där kärleken 

endast kan bli egoistisk istället för egen.   

Det kapitalistiska subjektet är därmed ett världsalienerat subjekt som ständigt hastar i sitt 

narcissiska sökande efter något mer. Det har i sin, med arbetet som premierad verksamhet och den 

Cartesianskt grundade inåtvändheten, lämnat en sorts självbejakande världsarrogans där subjektet 

sätter sig själv över världen och trätt in i ett världsförhållande som å det närmaste kan liknas vid ren 

ignorans: världsignoransen är inte längre bara ett hierarkiskt ordnande men ett faktiskt förkastande 

av världen. Världen upphör att ha mening. Det innebär att det kapitalistiska subjektet avsäger sig 

den rotadhet67 i världen som delar hen med andra subjekt. Tillsammans med sitt ständiga 

fortskridande har det därför riskerat den estetiska förmågan till omdömesfällande.68 

                                                 
66 Ibid. s. 9 
67 Istället för förankring spelar jag an på begreppet rot då jag vill vara konsekvent till tankegången att människan 

är en jordlig varelse snarare än en varelse som blott befinner sig på jorden. Därtill innebär det kapitalistiska 

subjektet en radikal förändring av människans villkor vilket enligt begreppets latinska ursprung betyder att 

hennes villkor dragits upp med roten. 
68 I avsnitt ”3. Ett estetiskt alternativ” kommer jag visa på vilket vis jag anser omdömena vara grundade i det 

estetiska.  
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För Kant framträder omdömesfenomen, såsom skönhet, genom det spel som omdömet för 

med det betraktade föremålet och vid just skönheten säger han att vi dröjer kvar: ”Vi dröjer vid 

betraktandet av det sköna eftersom detta betraktande stärker och reproducerar sig självt”.69 I denna 

iakttagelse kan vi finna subjektets beroende och samspel med världen, skönheten kommer att 

stärkas när betraktaren avsäger sig sitt fortskridande. När denne stannar kvar dyker något upp som 

aldrig annars hade framträtt och detta något dyker upp som om det uppenbarade sig självt. Som 

om det funnits dolt i artefakten för att sedan uppenbara sig för åskådaren om denne väntar länge 

nog.  

För det första innebär detta att i världen av ting finns det med andra ord verk som får åskådaren 

att se världen på nytt, med en vidare blick än sin egen och på det viset gör också det estetiska 

seendet ett avkall på det kapitalistiska subjektets konsumtion. För det andra är det just denna 

dröjande blick och känslan av att verket uppenbarar sig ur sig självt som får åskådaren att slå fast 

att denne upplever något allmängiltigt – något som är tydligt för alla och envar. När upplevelsen 

likväl är åskådarens egen så innebär det att det ur smakomdömet träder fram något som Kant kallar 

för subjektiv allmängiltighet. Den subjektiva allmängiltigheten är likväl aldrig egoistisk, den syftar inte 

till att åskådaren vill tvinga på andra sin upplevelse.70 För att gå in i direkt dialog med Kant tror jag 

att han här istället åsyftar att åskådaren har gjort sig sårbar inför det som hen åskådar och låtit det 

svepa över hen och som ett resultat upplevs känslan (av skönhet) som så mycket större än 

åskådaren själv.71 Det är ett blottande inför den andre som finns i artefakten och genom detta 

blottande öppnar åskådaren upp en dörr för egenkärleken såväl som att hen sluter öppningen för 

den egoistiska narcissismen.72  

Det är som om att omdömet vore logiskt när det i själva verket saknar begrepp och på det viset 

leder det estetiska omdömet till ett beivrande av ett mänskligt gemensamt sinne: sensus communis. 

Sensus communis (som i sin tur dömer enligt begrepp) eller snarare antagandet av dess existens är 

själva förutsättningen för att smakomdömet i enlighet med den subjektiva allmängiltigheten ska 

kunna fällas.73 För utan den är subjektet inlåst i sig självt och kan inte dela världen med andra. Med 

                                                 
69 Kant, Kritik av omdömeskraften, §. 12 s. 78 
70 Ibid. § 8. s. 68ff, § 29. s. 136 – på den senare sidan talar Kant i konkreta ordalag att smakomdömet inte kan 

vara egoistiskt om det ska göra ett allmänt anspråk eftersom det då måste vara pluralistiskt till sin natur. 
71 En parentes är att detta kan antas bli en diskussion av Kants förståelse av det sublima, trots att jag utgått från 

den om det sköna. Men om ett sådant antagande sker vill jag poängtera att min avsikt är att förhålla mig till hur 

Kant behandlar omdömet som estetiskt snarare än vad som särskiljer just det sublima från det sköna. 
72 Detta kan med fördel jämföras med Arendts utläggning då hon sammanför den estetiska smaken med ett 

politiskt omdömesfällande. Hon skriver då: ”Genom sitt sätt att göra bedömningar blottar en människa i viss 

mån också sig själv, vilket slags människa hon är, och detta blottläggande som sker ofrivilligt, vinner giltighet i 

den mån bedömningen har frigjort sig från rent individuella idiosynkrasier.” (Arendt, Mellan det förflutna och 

framtiden, s. 237) 
73 Kant, Kritik av omdömeskraften, § 20. s. 94 
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sensus communis förvandlas omdömets förmåga till att förstå sig ”i tankarna (a priori), som om det 

jämförde sitt omdöme med det samlade mänskliga förnuftet” vilket sker genom att subjektet dels 

underordnar sig artefakten som framgräver omdömet, dels att subjektet föreställer sig de andras 

potentiella omdömen. I min tolkning blir därmed det kantianskt estetiska subjektet ett subjekt som 

kräver en värld där det kan möta den andres blick och tillskansa sig perspektiv som inte är dess 

egna. Det vill säga den värld som det kapitalistiska subjektet avsäger sig och således försvåras det 

kapitalistiska subjektets omdömesförmåga vilket också nästa avsnitt kommer visa än mer. Det 

estetiska omdömet kräver subjektets världsbejakande förhållningssätt och därmed åskådarens 

dröjande och sårbara inställning till artefakten. Med den tolkningen av Kant är det först när dessa 

villkor beviljas som det ”i sig [finns] inget naturligare än att abstrahera från retning och rörelse när 

man söker ett omdöme som ska tjäna som allmän regel.”74 

Just dessa passager hos Kant återkommer också hos Arendt som hämtat sin förståelse av 

omdömet och smaken som ett handlande subjekts viktigaste verktyg hos just honom.75 Därför vill 

jag, likt Arendt, fånga upp Kants avslut från den fyrtionde paragrafen där han menar att det 

estetiska smakomdömet blir till en plikt, en plikt i sig självt och en plikt mot världen som möjliggjort 

att subjektet kunnat dra sig undan och framträda i sitt tänkande för att med nya ögon kunna 

framträda i världen. 

Smaken är alltså förmågan att a priori bedöma kommunicerbarheten hos en känsla som är 
förbunden med en given föreställning. (…) Om vi kunde anta att den blotta allmänna 
kommunicerbarheten hos en känsla i sig skulle medföra ett intresse för oss (…), skulle man 

kunna förklara varför känslan i smakomdömet så att säga åläggs var och en liksom en plikt.76 
(min kursivering) 

Omdömet fälls av var och en, det är varje enskilds subjektiva upplevelse och som sådan tillgår 

plikten till var och en. Ingen människa kan eller ska tvingas utföra plikten, ty den måste ske med 

glädje i hjärtat,77 men den finns där som ett måste när vi återvänder till världen. För det är så 

världens pluralitet kan hållas intakt: genom att människor skapar utrymmet mellan sig själva och de 

andra – för att göra världen till vår måste varje subjekt verka för sin egen förmåga att minnas den.78 

Sensus communis blir till ett sinne, härlett ur smakomdömet, som ger varje människa ett gemensamt 

sinne för verkligheten, och som sådant är människans förmåga till omdöme möjliggjord av en 

gemensam delad värld såväl som av återskapandet och omformandet av densamma. Subjektet 

                                                 
74 Ibid. §. 40 s. 152 
75 Se bland annat tolfte föreläsningen i Arendts Lectures on Kant’s Political Philosophy som fokuserar på just dessa 

passager.  
76 Ibid. §. 40 s. 154, samma passage citeras också i Arendts ovannämnda verk.  
77 Kant säger i Om pedagogik (s. 52) att “Endast det glada hjärtat förmår känna välbehag inför det goda. En 

religion [tro] som gör människan dyster är falsk, för hon måste tjäna Gud med glädje i hjärtat och inte av tvång.” 
78 Arendt, Life of the Mind, s. 215f 
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närmar sig de andra genom det estetiska smakomdömet och det är just detta som går förlorat 

genom det kapitalistiska subjektets tidsoptimerande och konsumerande sätt att hantera artefakter. 

För uppsatsen handlar det estetiska om sårbarhetsförmågan att kunna avsäga sig själv inför mötet 

och istället uppstå i det – mötet blir den kraft som en kvalitativt unik relation kan uppstå ur. Det 

sårbara subjektets relationer till de andra och till världen stärks därmed på grund av dess inställning 

(som senare i uppsatsens ska visas vara estetisk). Det är en förmåga som förgrenar det intellektuella 

med det kroppsliga och därför något som tänks likväl som känns. När det kapitalistiska subjektet 

därför inte ser den andre avsäger det heller aldrig sig själv och det är på det viset som det estetiska 

smakomdömet aldrig ges en chans till att uppstå hos det. 

För som kapitalistiska subjekt förlorar de enskilda människorna förmågan till omdömen såväl 

som förmågan till att skapa egna minnen. När deras värld som resultat inte heller blir deras egen 

riskerar de att bli offer för den struktur som förgör både människornas pluralitet och världen själv. 

För när subjektet leds in i en ständig rörelse blir dess tänkande försatt i en ständig process, det 

tänker endast vidare. Omdömet som något sprunget ur en reflektion blir därför till en omöjlighet. 

Det vill säga att omdömet är i grunden estetiskt och kräver en föregående reflektion. När det 

estetiska innebär att det har en ödmjukt bejakande kontakt med en delad värld och reflektionen 

kräver en vila från rörelse, då innebär det att det kapitalistiska subjektet ej kan fälla ett estetiskt 

omdöme. För det kapitalistiska subjektet är raka motsatsen till detta. Ty det saknar förmåga till ett 

bejakande av en delad värld och är uppståndet ur en konsumerande arbetsstöpt hantering av 

föremål och varken kan eller vill stanna upp eftersom det hela tiden vill ha mer.  

I det kapitalistiska samhället må det estetiska regera som en lockelses magnet men ur den 

omdömesfällandes synfält har den ur erfarenheten skapade smaken blivit förlett till strålkastarnas 

ständiga ljus och det reflexiva omdömet har mist sin kompass för att ta sig framåt i mörkret utanför. 

När vi inte längre kan dröja vid omdömet är det som att vi har mist tron som sårbara inför världen 

och tron på det som är större än oss själva.79 Tron är det som har övergetts i det kapitalistiska 

subjektets möjligheter till omdöme, och det är i tron vi måste söka efter vad det är för sorts estetiskt 

subjekt som vi överger i den moderna erans tidsoptimerande, ständigt accelererande, värld.  

  

                                                 
79 Arendt talar bland annat om hur hotet mot tron kan kopplas till den moderna tidens auktoritetsförlust vilket 

kan göra oss inte bara sårbara men akut sårbara eftersom det försätter oss i risken för tyranni. (i essän ”Vad är 

auktoritet?”) 
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3. Ett estetiskt alternativ: Omdömets behov av en förtäckt trosförmåga 

Det kapitalistiska subjektet är, som tidigare avsnitt visar, en modern skapelse. Det må alltid ha 

funnits egenskaper i människans historier som har gjort det kapitalistiska subjektet till en 

potentialitet, men det är först inom den moderna tidens olika förändringsramar – arbetets 

övertagande med den parallella inåtvändheten – som subjektet har aktualiserats. För det är dessa 

faktorer, tillsammans med det kapitalistiska systemets totalitets- och därmed i praktiken 

globalitetssträvande natur, som har iscensatt möjligheterna till att ständigt tillfredsställa det 

kapitalistiska subjektets konsumtionsbehov. Som tidigare avsnitt också visar har detta inneburit att 

det moderna subjektet, som kapitalistiskt, befinner sig i en evinnerlig rörelse utan intresse för eller 

möjlighet till att vila upp sig i efterhand och det har i sin tur lett till att reflektionen över aktiviteten 

blivit om intet.  

Det är i denna förlust som det estetiska omdömet har riskerats. Ty varje omdöme är en sorts 

växelverkan där subjektet först framträder i världen för att sedan avlägsna sig till sin inre 

tänkandedomän vilket leder till att det kan framträda i världen på nytt. Det är på detta vis som 

Arendt proklamerar att handlingar är en människornas andra födelse och det är på detta vis som Kant 

poängterar kravet på kvardröjandet för den estetiska upplevelsen av det sköna. Subjektet är helt 

enkelt tvungen att dröja kvar för att möjliggöra en reflektion om det överhuvudtaget ska kunna 

fälla ett omdöme om artefaktens potentiella skönhet. Det estetiska omdömet blir således till i ett 

specifikt sorts varande och ett känslomässigt riktande gentemot men framförallt i förhållande med 

världen.  

I detta nya system där möjligheterna till estetiska omdömen reduceras vill jag i anslutning till den 

Arendtska teorin påstå att det kan kopplas till det kapitalistiska subjektets oförmåga att tro. Jag vill 

nämligen mena att när det moderna subjektet har förlorat sin förmåga att tro på världen har hon i 

gengäld också förlorat förmågan till att förverkliga sin egen frihet. Den estetiska kopplingen finns 

häri, att tron grundar sig på samma förmågor som den estetiska perceptionen.  De båda står 

nämligen i en skarp kontrast till det moderna subjektets nuvarande tillvaro. Dessutom handlar både 

tron och estetiken i grund och botten om samma sak, nämligen om att söka en sanning bortom en 

själv. Notera här den grekiska ursprungsbetydelsen av estetik, aesthesis, som rakt översatt blir till 

sinnesförnimmelse och i den meningen handlar om ett sökande efter kunskap. Den blir till en 

epistemologins första moder som utgår från sinnena, att beträda en sanningens väg – mot (den 

grekiska sanningsgudinnan) Aletheia.  

Denna not från Heidegger kan vid första anblick anses vara ovidkommande, men den är viktig 

för kontexten. Heidegger argumenterar i Vara och tid (2013) för att den försokratiska (bland annat 
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hos Parmenides) idén om sanning grundar sig i just aisthesis snarare än i logos.80 Det innebär då enligt 

Heidegger att kunskap eller förståelse har att göra med en praktik snarare än en blott teoretisk 

förmåga.81 Därtill innebär det att kunskapen är en relation mellan tillvaro och värld eftersom 

sinnesförnimmelsen är en rörelse bort från subjektet, ut mot världen, och det innebär vidare att 

kunskap inte kan uppstå ur ett vakuum – där den tänkande är ständigt allena. Istället kräver 

kunskapen en rörelse mellan tänkandets värld och världen utanför tankarna. På det viset motsätter 

sig Heidegger det Cartesianska angreppssättet i sökandet efter sanning eftersom det blir ett blint 

letande efter begrepp som snarare förvillar än förvissar: 

’Sanningen’ hos aisthesis [förnimmelsen] och i seendet av ’idéerna’ är det ursprungliga 
upptäckandet. Och endast eftersom noesis [varseblivningen] primärt upptäcker, kan även 
logos [språket], såsom dianoein [tänkandet] ha en upptäcksfunktion. (…) Det är inte 
utsagan som är sanningens primära ’ort’, utan omvänt: utsagan som tillägnelsemodus av 
upptäcktheten och som form av i-världen-varon är grundad i upptäckandet och tillvarons 

upplåtenhet.82 

Sinnesförnimmandet är en praktik som upptäcker idéer genom att det är ett skådande och när detta 

får subjektet att varsebli det skådade, är det detta som ger tänkandet, språket som logos, chansen 

att omfamna och stipulera det. Särskilj detta från kritiken av Descartes i föregående avsnitt, där 

hans filosofi ersätter förundran med tvivel eftersom själva sanningsskådandet betvivlas till förnekelse, 

och fram kommer därmed Arendts beskrivning av tänkandet och omdömet som beroende av 

subjektets växelverkan: att subjektet framträder och avlägsnar sig i världen och att idéerna som 

resultat av detta framträder för hen i hens inre. Noten från Heidegger skänker därmed en förståelse 

till Arendts fokus på subjektets framträdelser och avvikelser i relation till hens förmåga att fälla ett 

omdöme. Med den förståelsen av Arendt blir det också möjligt att skönja min tidigare poängtering 

av Kants idé om kvardröjandet. Tack vare att uttolkaren förnimmer objektet kommer 

varseblivandet om dess skönhet framträda inför subjektet. Ur förnimmelsen uppkommer alltså den 

kännbara subjektiva allmängiltigheten som är så avgörande för det senare omdömet. 

                                                 
80 Heidegger, Martin. Vara och tid [1927]. Göteborg: Daidalos, 2013. s. 50 (s. 33)  
81 Denna idé är inte heller främmande för Platon som utgör den absoluta slutpunkten för det försokratiska. 

För Platon är det nämligen avgörande att den som besitter kunskap också kan förklara denna för andra. I Statens 

dialog mellan Sokrates och Glaukon säger/frågar den förre: ”Och ’dialektiker’ kallar du då den som kan göra 

reda för varje tings vara. Och om den som inte klarar detta kan du väl säga, att i den mån som han inte redogör 

för ett sådant vara för sig själv och andra – i samma mån saknar han förnuftig insikt i saken?” (Platon, Staten, s. 

534b, min kursivering) För Platon sammanfaller alltså teori och praktik i dialektikerns, sanningssökarens, väg 

mot kunskap. Med det sagt ställer sig inte Platon som troende till sinnesförnimmelserna (det estetiska) men att 

han skulle vara en sorts världsförnekande filosof är inget annat än vanrykten och feltolkningar. 
82 Heidegger, Vara och tid, s. 254 (s. 226). Nyöversättningen av Heidegger låter de grekiska orden betecknas av 

grekiska tecken men jag låter för enkelhetens skull dessa ord stå enligt vårt alfabet – taget från tidigare 

översättning (Matz (1981) Varat och tiden)  
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Med andra ord ämnar jag argumentera för att ett subjekt med en återvunnen trosförmåga kan 

utgöra ett alternativ till det kapitalistiska subjektet. Detta subjektsalternativ är ett troende såväl som 

ett estetiskt alternativ, för det jag ska försöka gestalta här visar att det estetiska omdömet inte är 

möjligt att fälla om inte en tro gentemot artefakten infinner sig. Det vill säga att subjektet har en 

förmåga att hänge sig åt artefakten såsom om det överlämnar sitt eget vara i dess händer. För 

uppsatsen handlar det estetiska omdömet om en kantiansk intresselöshet såväl som ett kännande 

av ett absolut beroende av artefakten/den andre/världen. Men för att göra detta förståeligt måste 

begreppet tro utvecklas.  

Även om den egenskap som jag kommer att belysa aldrig har varit en dominerande kraft i den 

västerländska historien har spår efter det troende subjektet alltid funnits. Däribland hos den 

beginrörelse vars Bornemarks analys återkommer senare i detta avsnitt. Eller i grekernas förståelse 

av förundran där en tilltro till framträdelsernas nåbara förborgade sanning är nödvändig. Med det 

sagt blir det estetiska subjektet med den inbyggda trosförmågan också något som grundar sig på en 

tillbakablick gentemot idéernas förflutna världar. Till att börja med måste jag likväl förklara vad det 

är jag avser med begreppet tro, för att sedan kunna visa varför det blir relevant för den estetiska 

perceptionen och därmed som en byggsten till det estetiska subjektet som bjuder ett alternativ till 

dess kapitalistiska motsvarighet. 

3.1 Den moderna förståelsen av tro och problemen med denna förståelse 

Så, vad är tro? Idag då vi lever i det mätbara vetandets samhälle där allting bör kunna kvantifieras 

för att antas inneha en kvalitet, kan tron både ses som ett otillräckligt vetande liksom en byggsten 

till själva kunskapen. I den klassiska kunskapsdefinitionen – jag kan sägas ha kunskap då jag har 

goda skäl för att tro att något är sant (som också är sant) – betraktas tron som just en sådan byggsten. 

De goda skälen är ett sorts bevis som ger den rationelle skäl att tro eller vara övertygad om en 

propositions sanning. Till exempel kan en proposition om att hunden Allis befinner sig i rummet 

bredvid mitt bevisas genom att jag går dit och ser efter. Då jag inte har någon anledning att betvivla 

varken min synförmåga eller Allis existens ger denna sinneserfarenhet mig goda skäl att tro att Allis 

befinner sig i rummet bredvid mitt. Då propositionen i detta scenario också verkar vara sann kan 

jag sägas ha kunskap om att Allis ligger i rummet bredvid och i den här kontexten och 

användningen av tro kan begreppet bäst förstås som en synonym till övertygelse. Tron blir med 

andra ord en passiv inställning jag kan ha om det finns skäl för det och med detta sagt blir tron 

som kopplad till kunskap reducerad till att vara ett slags försanthållande. I detta ser jag tre intressanta 

iakttagelser. Den första är att tron betraktas som ett passivt mellansteg till något mer aktivt: de 

rannsakade goda skälen och den utvecklade kunskapen som kan gestalta en sorts syntes för den 
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kunnandes förståelsehorisont. Det andra är att tron behandlas som en synonym till övertygelse och 

det tredje är att tron som övertygelse leder fram till att tron blir ett slags försanthållande – det vill 

säga något som hålls för sant utan att vara egentligt prövat.  

I det som utgör den andra och den tredje punkten: det synonyma förhållandet till övertygelse, 

är det möjligt att tyda en modern kris för förmågan att tro, en kris som kan kopplas till den kris 

som jag i denna uppsats menar vara gällande för omdömet. För om vi följer Arendts förståelse av 

omdömet, förutsätts en viss dialektik. Nämligen att subjektet har en förmåga att framträda i världen 

såväl som att avlägsna sig från den och när vi med den Cartesianska filosofin vände oss bort från 

världen fullständigt för att helt gå in i oss själva riskerades därmed själva grunden för omdömena. 

Men mer än så skedde denna inåtvändhet med hjälp av att förundran som alltid varit tänkandets 

frö ersattes av tvivlet. Tvivlet höjdes upp som motorn i den tänkandes process och när tvivlet 

höjdes upp sänktes med nödvändighet också dess motsats ner och dess motsats är ingenting mindre 

än övertygelsen, vilket Arendt med rätta pekar ut.83 Som blott en synonym till övertygelse har tron 

på ett otacksamt vis blivit indragen till kunskapens domän och därmed har förmågan till att tro 

förpassats till en lägre form av vetande. Tillsammans med den kunskapshantering av trosförmågan 

där den görs om till en passivitet blir tron inte heller bara en lägre form av kunskap utan det blir 

också en sorts dumhet. Att tro utan goda skäl är både obildat och blint och som sådan har tron i 

det moderna samhället förskjutits till vetbarhetens mest avlägsna utkanter.  

Som ett exempel kan nämnas hur religiöst troende ofta utpekas som mindre vetande i det 

sekulära normsamhället, inte minst från vetenskapsforskarna själva.84 För hur kan man tro, det vill 

säga försanthålla, något som gång på gång har visat sig vara orimligt och motbevisats genom 

vetenskapliga metodologiska tvivel? Tron blir med denna uppfattning en absurditet och just denna 

självklara orimlighet har fått mig att undra om denna definition av tro verkligen kan förstås som 

allmängiltig. Det vill säga, är försanthållandet också vad den religiöse antar sig göra när denne tror? 

Eller kan det vara så att den inställning som den icke-troende har gentemot den troende rentav kan 

betraktas som arrogant? För att reda ut en förståelse av detta begrepp och möjliggöra en koppling 

mellan tron och omdömet, och därmed tron och den estetiska perceptionen, ämnar jag att söka i 

trons historicitet och mer specifikt, i den kontext där en alternativ förståelse till synes verkar vara 

central, i det religiösa.85 

                                                 
83 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 104 
84 Se exempelvis Richard Dawkins vars nyateistiska vetenskapsövertygelse skiljer sig markant från exempelvis 

ateisten Stephen Hawkings. En kritisk tolkning av denna rörelse, som huserar ytterligare tänkare såsom Daniel 

Dennett och Sam Harris, återfinns hos den före detta Uppsalasociologen Stephen LeDrews The Evolution of 

Atheism: The Politics of a Modern Movement (2016).  
85 Sökandet efter olika betydelser av ett ord ser jag både som ett ihållande av Arendts hermeneutiska analys och 

att ett användande av begreppet annars kan bli alltför endimensionellt och fyrkantigt. För att förstå tron måste 

vi gå till begreppets användningsområden i historien. En liknande inställning kan synas i exempelvis 
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3.2 Tron som fyrdimensionell enligt kristendomen 

I engelskan görs en relativt vedertagen distinktion av begreppet tro. Då kan tron å ena sidan vara 

en sorts belief vilket kort sagt kan förstås som det ovan utvecklade tro som försanthållande. Å andra 

sidan kan det vara en sorts faith, vilket innebär någon form av förtröstan eller tillit.86 Teologen 

Wilfred Cantwell Smith har genomgående undersökt dessa två olika sidor av trosbegreppet. I boken 

som lämpligt nog heter Faith and Belief skriver han:87 

[att tro som faith] är en förmåga att leva utöver det blott världsliga; att se, att känna och att 
agera i termerna av en transcendent dimension. 

Tro som belief är å andra sidan ett hållande av särskilda idéer. Vissa kan möjligen se det som 
den intellektuelles översättning (eller reduktion?) av det transcendenta, till det uppenbara; 
den särskilda konceptualiseringen av det som någon har sett och därmed har förstått. 

Såsom Cantwell Smith framställer de två sidorna får han mig att tänka på distinktionen om tro som 

att den dels innebär att känna sig säker på något (faith), dels att utifrån denna säkerhet hålla vissa 

idéer för sanna (belief). Tron blir på det viset paradoxalt nog både något som kan beskrivas i ord 

och något som till synes verkar bortom orden och därmed bortom språkets stipulerande förmåga.88 

Om jag vill söka en djupare förståelse av begreppet tro, som går bortom vår samtids 

propositionsladdade syn på begreppet, tror jag att denna distinktion är en bra utgångspunkt då den 

verkar ge en mer rättvis bild av vad tro innebär. För det är genom denna uppdelning som vi kan 

förstå förmågan att tro som en aktiv snarare än en passiv förmåga och därav är det genom en 

undersökning av detta som jag senare kommer att grunda en förståelse av estetisk perception som 

sammantvinnad med trosförmågan och som förutsättningsgivande för omdömet. 

En person som utgår från Cantwell Smiths distinktion och som har fördjupat sig i förmågan till 

att tro är den amerikanske teologen och bibelvetaren Marcus Borg.89 I boken Kristendomens hjärta 

utvecklar Borg en fyrdimensionell trosförståelse i den kristna historien. Han finner fyra stycken 

latinska grunder och användningsområden av begreppet tro: assensus, fiducia, fidelitas och visio.90 Den 

                                                 
Bornemarks Kroppslighetens mystik där hon använder sig av antikens kärleksbegrepp, eros och agape, vid 

förklaringen av kyrkans homoerotiska hantering av Kristus. 
86 En intressant aspekt i denna uppdelning är utförandet av de olika trosaktionerna. Försanthållandet är en 

strikt teoretisk och förnuftig inställning som ett subjekt kan ha inför en proposition eller dylikt medan tron som 

tillit är mer av ett känsloläge där subjektet inte bara är riktad mot något utan mot något på ett säreget vis.  
87 Smith, Wilfred Cantwell. Faith and belief. Princeton, N.J.: Princeton U.P. 1979. s. 12, min översättning. 
88 Cantwell Smith beskriver häri också förmågan att tro som förmågan att förhålla sig till det transcendenta. 

Det är en intressant not som jag återkommer till lite senare i texten.  
89 Borg utgår därutöver från tolkningar av Martin Luthers reformistiska trosutveckling, men hans värv och 

förståelse av begreppet tro kan emellertid sägas utgå från egna kritiska studier av olika bibeltexter där begreppet 

förekommer i praktiskt bruk.  
90 Borg, Marcus J. Kristendomens hjärta: att återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv [2004]. [Finland]: 

Förlag Tomas von Martens, 2015. 
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första förmågan, assensus – på svenska att hålla med eller samtycka –, är det förståndsmässiga 

försanthållande som vi förstår tro som idag. Enligt Borg är dimensionen lika gammal som de andra 

men dess dominerande roll är möjlig att finna i och med dels reformationen där olika 

trosinriktningar inleds, dels med upplysningen där den moderna vetenskapen grundläggs. I dess 

försanthållande form blir denna trosförmåga motsats till tvivlet, både enligt Borg och enligt den 

Arendtska utläggning som skett ovan. Därtill har tron i denna form ett inbyggt ovetande vilket 

enligt Borg gör att tron blir placerad som en kontrast till kunskap. Då denna förmåga motsvarar 

den dominerande moderna uppfattningen av begreppet tro innebär det enligt Borg att förmågan 

att tro på något ”förvandlas till något för ’hjärnan’ att sysselsätta sig med.”91 En tanke jag får av 

detta är att då tron riktar sig mot det språkligt ogripbara, och därför inte heller mätbara, men likväl 

förväntas syssla med det som hjärnan kan hantera blir inte steget långt att kalla trons olika objekt 

för hjärnspöken.  

Den andra förmågan, fiducia – på svenska tillit eller förtröstan –, är grunden för vad vi återfinner 

när vi ser till engelskans faith. Det handlar om en trosförmåga som grundar sig i att subjektet ger 

sig hängivet till vad hen tror på. Borg förklarar denna förmåga med hjälp av vad en människa gör 

när hon flyter på vattnet, hon öppnar då upp sig inför det okända elementet och låter sig själv 

omhändertas av det. Ett bibliskt exempel jag tror kan vara till viss hjälp är när gud beordrar 

Abraham att offra sin ende son Isak. Abraham underkastar sig då guds vilja och när han är i kast 

att göra den till lags, då skonar gud helt plötsligt Isak.92 Vad vi idag förstår som en blind tro eller 

ett slaviskt följe av en auktoritet är med andra ord vad som är denna trosförmågas innersta kärna. 

Till tron som tillit finner Borg dess motsats i ängslan, det vill säga att Isak hade aldrig skonats om 

Abraham hade känt sig osäker inför tron och du kommer att sjunka om du känner oro för vattnet 

och spänner dig därav.  

 Den tredje förmågan, fidelitas – på svenska trofasthet eller lojalitet –, handlar i princip om att 

den kristne guden är den ende guden och att den troende kristne ska förhålla sig lojal till denne 

ende gudsgestalt. Dess motsats beskriver Borg som otrohet vilket i praktiken är olika sätt att 

vanhelga gudomen, och jag tror att det viktigaste att förstå om denna förmåga är att inte separera 

trosformerna från varandra. Vanhelgandet är inte blott att tro en annan gudom utan det kan likaväl 

vara det bristande i tron som tillit vilket gör att du sjunker istället för att flyta. Med det sagt handlar 

denna förmåga om att kunna vara lojal sin tro lika mycket som lojal till det subjektet tror på. 

Den fjärde och sista förmågan, visio – på svenska syn, föreställning, och så vidare –, handlar om 

ett troende som ett sätt att just se. I den citerade passagen från Cantwell Smith ovan – som i original 

                                                 
91 Borg, Kristendomens hjärta, s. 52 
92 Genesis 22:2-8, med tolkning från Nya testamentets Hebréerbrevet 11:17–19 
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avslutas med orden: ”the conceptualizing in a certain way of the vision that, metaphorically, one has 

seen”93 – kan vi få en bild av vad denna tro betyder och vad den har haft för inverkan. Att se är med 

råge den dominerande sinneserfarenheten i både västerländsk kultur- och idéhistoira och vad som 

är möjligt att tyda från citatet är just att ”seendet” i språket likställs med ”förståelsen”; att se är att 

ha förstått. Tron som seende, eller tron som visio, behandlar med andra ord ett sådant förståndsseende. 

Borg uttrycker det som en förmåga att kunna se helheten och därigenom uppleva världen som en 

totalitet vilken är både välvillig och nåderik. Med andra ord, det är en tro som grundar sig på, och 

liknar idén om fiducia där världen är möjlig att lita till eftersom den också är nåderik. Ett annat sätt 

att uttrycka det inom en mer filosofisk ram är att förorda hur det rationella tillåts segra över det 

irrationella. Det handlar nämligen om en fullständig tro på logos eller den ultimata ordningen som 

i en dialektal natur lever i beroendeskap med kaoset och därmed i en möjlig absolut form.94 För 

Borg är visios motsats att se på världen som en likgiltig eller en fientlig plats, där världen om den 

hänger samman förvisso kan göra det i en rent estetiskt fantastisk konstruktion men likväl i en 

fullständig obryddhet.95 Det centrala för visio som trosförmåga är därmed att både kunna se 

helheten och dessutom tro på dess (logiska) godhet.  

Med denna mer nyanserade bild av fenomenet tro bör vi alltså förstå tron som en förmåga vars 

egenskaper först och främst handlar om att erkänna sin litenhet inför någonting större. I min 

begreppsram handlar det därför om att anamma en sorts sårbarhet inför världen och att den 

troende kan som resultat av sin sårbarhet känna förtröstan och viss ro inför en värld som tycks 

hänga ihop. Begreppet rymmer därmed sådant som ger en helt annan bild än vad dagens förenklade 

uppfattning erkänner.  

Med det sagt betonade jag visserligen ovan att dessa former inte ska förstås som separerade från 

varandra, vilket är en ståndpunkt jag kvarstår vid, men det finns likväl en analytisk poäng att ägna 

                                                 
93 Cantwell Smith, Faith and Belief, s. 12, min kursivering 
94 Denna inställning är uppenbar i exempelvis Platons filosofi, vilket vi snart ska se, såväl som i Kants filosofi 

kring moralens giltighet genom förnuftet. För Kant är moralens lagar nödvändigt goda men de är helt 

verkningslösa och blott potentiella om inte människor tror på dem. Människor behöver agera utefter sitt förnuft 

för att göra det moraliska systemet aktualiserat och om jag anlägger de framtagna trosbegreppen på Kants 

filosofi tycks det som att han försöker rädda visio och fiducia genom en kontraktualistisk betoning av assensus. 

Det är något som i så fall följer väl med Borgs tidsnarrativ.  
95 Jag ställer mig här väldigt kritisk till visio, på sättet Borg beskriver det, då trosförmågan här kräver inte bara 

en rörelse från subjektet (tron) utan också en rörelse mot ett högre medvetande som vill subjektet gott. Borg 

likställer kanske inte, men han gör ingen vidare skillnad på att världen behandlar subjektet fientligt eller att 

världen behandlar subjektet likgiltigt. Jag däremot finner en avgörande skillnad i de två ”insikterna”. För när 

det fientliga skapar en nödvändig otrygghet hos subjektet, då skapar det likgiltiga en dubbel insikt som både säger 

”Världen vill mig inget gott!” såväl som ”Världen vill mig inget ont!” Det första kanske skänker en känsla av 

olustighet och meningslöshet, vilket jag har väldigt svårt att förstå hur det senare skulle kunna göra. I alla fall 

inte som en blott negativt destruktiv kraft (se exempelvis Albert Camus Främlingen). Visio som beskriven av 

Borg förutsätter därmed en transcendent medvetenhet vilket är problematiskt och jag kommer att återvända 

till denna kritik vid behandlingen av Augustinus och Platon. 
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vissa mer uppmärksamhet. Vid grundläggande av ett estetiskt subjekt finner jag formerna fiducia 

och visio mer relevanta. Kort sagt beror det på att visio handlar om förmågan att se och att fiducia 

betonar en relation mellan människa och värld. Dessutom förstår jag fidelitas och assensus som mer 

praktiska föreskrifter och därtill är det också fiducia och visio som utgör trons inre lyskraft och de 

som formar tron till en hjärtats aktivitet snarare än hjärnans, om vi ska följa Borgs terminologi.96 

Med dessa fenomen i fokus handlar den kristna tron framförallt om att hålla en tillit till någonting 

som är övermäktigt en själv genom ett aktivt seende sökande i världen. Därtill handlar tron som 

visio om subjektets tillit till sin egen förmåga att visualisera denna välvillighet, om att på riktigt kunna 

beskåda sanningen. Men detta seende ska inte heller förstås som blott världsligt, för som jag visade 

ovan om synförmågans och förståelsens inbördes relation ska seendet utgöra en symbol för 

sökandet efter visshet – här är tron med andra ord den kraft som förenar den religiöse med 

filosofen då båda söker efter vad som är sant.  

3.3 En filosofisk grund för trosförmågan visio 

Förståelsen av visio som en förenande visuell troskraft kan på ett tydligt vis skönjas i ett trons 

narrativ från helhetsförståelsens visio ned till Platons idé om det goda. Ett tydligt steg inom 

kristendomen och en förening av filosofi och religion är hur visio används av Tomas av Aquino 

inom ramen för vad han kallar för den himmelska visionen (latinska termen är beatifica visio vilket 

ordagrant betyder det lycksaliga seendet). För Aquino är detta gestaltningen av människans sista 

oändliga möte med gud då de för första gången befinner sig i direkt relation med varandra. 

Aquino grundar å sin sida denna idé i en tolkning av Augustinus filosofi. I Guds stad under den 

talande kapitelrubriken ”Den blick med vilka de heliga i den värld som skall komma skall se Gud.” 

behandlar Augustinus just människornas möte med det allvetande.97 Enligt Augustinus är det 

kroppen som ger människan hennes subjektivitet eftersom det är genom kroppen som hon är 

positionerad i världen. Denna subjektivitet är sedermera det som enligt Augustinus gör det möjligt 

för människorna att brista, såsom att det är i människornas fria förluster av godhet som plats för 

ondska i världen bereds – det vill säga att det icke-fullkomliga (ondska) existerar inte på egen hand 

utan endast genom (den omdömesfria) frånvaron av godhet.98 Därmed utgår människornas 

förmåga att se från hennes positionerade perspektiv och således är det omöjligt för en människa 

att på riktigt skåda det som är allt; det som inte är ”begränsat till en plats utan överallt finns i sin 

                                                 
96 På det kan dessutom fidelitas möjligen uppstå som ett hinder i mötet med en ”okänd” värld eller i mötet med 

den andre. (Tack till Axel Rudolphi, opponent, för denna not) 
97 Augustinus, Aurelius. Guds stad: de utfästa målen, bok IXX-XXII [426] Skellefteå: Artos, 1997. 
98 Augustinus, Aurelius. On Free Choice of the Will . [395] Williams, Thomas (ˆvers.), Hackett Publishing 

Company: Indianapolis, 1993  
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helhet. (…) – något som inget kroppsligt väsen förmår”99 Med det sagt menar Augustinus att 

människan inte kan närma sig gud genom endast sin kropp, även om gudomen närvarar också däri, 

utan genom det andliga och mer specifikt genom tron. För det är blott genom tron som gud och 

människorna möter varandra.  

Augustinus förklarar detta seende, likt Borg, med att tron är en hjärtats aktivitet men till skillnad 

från Borg ställer Augustinus inte hjärtat mot hjärnan utan istället ställer han hjärtat som motsatt till 

kroppen.100 Med det sagt är det möjligt att förstå Augustinus idé om tron som en sorts andlig eller 

själslig förmåga hos de kroppsliga människorna. Tron utgör därmed en tredje rörelse i det 

mänskliga – utöver de rörelser som utgår från kroppen eller hjärnan – och som jag tolkar 

Augustinus ska detta förstås som människornas förmåga till och behov av intersubjektivitet.101 

Tron handlar om att luta sig mot den andre, och den andre i hans fall är gud. Det är något som 

dessutom förtydligas då han citerar Vishetens bok som skriver ”De dödligas tankar är ängsliga, och 

våra beräkningar ovissa.”102 Förnuftet eller hjärnan kan skapa en förståelse av världen men det 

leder inte till en ro i världen, för detta krävs tron och här återfinns tron som fiducia. Vi behöver 

alltså tron för att kunna leva som sökande i världen utan att känna en alltför destruktiv oro eller 

ängslan.  

När synen tillhörande kroppen inte motsvarar synen som tillhörande förnuftet, då infinner sig 

en ovisshet om världens bestånd. Då denna ovisshet sedermera leder till ängslan krävs ett förenande 

av de två och det är i denna förening som tron som visio blir central för Augustinus. Han skriver 

nämligen följande om det sanna skådandet av gud och därmed det sanna skådandet av världen: 

Vi skall inte, som nu, se Guds osynliga väsen förstått genom hans verk, genom en spegel, i 
en gåta och som ett styckverk. Den tro genom vilken vi tror betyder där mera för oss än 
anblicken av de sinnliga ting vi ser med våra lekamliga ögon. När vi ser de människor vi 
lever bland leva och röra sig som levande varelser då tror [assensus] vi inte att de lever, vi 
ser [visio] det; utan att se deras kroppar kan vi ju inte se det liv vi ändå utom allt tvivel ser i 
dem genom deras kroppar. På samma sätt skall vi, vart vi än vänder dessa kroppens andliga 
ögon, även med våra kroppar skåda den okroppslige Gud som styr allt. Kanske är det med 
dessa ögon vi då skall se Gud. I så fall äger dessa förunderliga ögon något som liknar vår 
tanke, för vilken även ett okroppsligt väsen är synligt (…) Även våra tankar skall då vara 

uppenbara.103 

                                                 
99 Augustinus, Guds stad, XII. § 3. s. 346-7 detta citat rymmer till synes också tron som visio: förmågan att kunna 

visualisera helheten.  
100 Ibid. XII. § 4. s. 348 
101 Ett centralt citat för denna idé finner jag i det följande: ”Ordet övergår allt förstånd gäller utan tvivel alla 

förstånd, utom Guds.” (XII. § 1. s. 344) I det visar Augustinus att hjärnans eller förnuftets seende inte i sig 

självt har möjlighet att skåda allt, och detta allseende tillhör istället hjärtat och tron (som visio). 
102 Ibid. XII. §. 4. s. 348 
103 Ibid. XII. §. 6 s. 349f 
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Vid det himmelska seendet blir det kroppsliga och det förnuftiga seendet därmed enat enligt 

Augustinus. Det förnuftiga seendet vi ser okroppsliga väsen med aktiverar tillsammans med det 

kroppsliga seendet det seende som är andligt och som direkt ser gud. Det vi ser kroppsligt känner 

vi visshet om och det vi ser förnuftigt förstår vi. På det viset ska visio som syntesen av de två förstås 

som den tro, med vilken vi både känner och vet om världens beskaffenhet. Jag finner inget bättre 

sätt än att kalla det för ett harmoniskt tillstånd varigenom människan känner en balans mellan 

kropp och själ samt mellan sig själv och världen. Det är också detta (tros)tillstånd som Kant betonar 

att följaren till plikten ska känna.104 Det är ett återskall av relevansen för det estetiska omdömet. I 

föreningen av det kroppsliga och det förnuftiga kan det troende subjektet hänge sig åt det som tron 

riktas till, det vetbara känns och vice versa. Till skillnad från det kapitalistiska subjektet kan således 

det estetiska alternativet också känna utifrån reflektionen vilket är nödvändigt för ett omdöme som 

är troget och sant omdömesfällaren själv. 

Augustinus källor i citerade textavsnitt härrör framförallt från bibliska texter men hans 

tankemönster är tydligt inspirerat av Platon – filosofen som låtit oss lära känna idén om strävan 

efter självkännedom kanske mest av alla i den västerländska filosofihistorien. För även han berör 

visio och han diskuterar begreppet som ett sanningsskådande vilket sker med hjälp av ”själens öga”. 

Han säger att när den tänkande nått ett kontemplativt stadium, befinner sig den tänkande inte 

längre i en värld av ord. Hen befinner sig i idéernas värld och där är kontakten direkt och utan 

medium: den kontemplerande ser det godas idé för allt vad den verkligen är. I sin berömda 

grottliknelse i Staten behandlar Platon den som brutit sig loss från grottans kedjor på följande vis:  

(…): i det vetbaras värld är det det godas form som man ser sist och med svårighet, men 
när man väl har sett den måste man dra slutsatsen att det godas form är grunden till allt 

som är rätt och skönt för alla: i den synliga105 världen alstrar den ljuset och ljusets herre, 
solen, i tankens värld är den själv herre och tillhandahåller sanning och förnuftig insikt, och 
slutsatsen är också att man måste ha sett det godas form om man ska kunna handla klokt 

i det privata och det offentliga livet.106 107 (mina kursiveringar och fetmarkeringar) 

Platon beskriver här genom en metafor hur dialektikern genom ett ifrågasättande samtal med andra 

själv kan nå en slutsats där denne inser idén om det goda. Som det tydligt utformas i metaforen så 

                                                 
104 Se citat i fotnot 76. 
105 Notera att alla former av seende i citatet rör det själsliga ögat, och att endast det här, markerat med en 

fotnot, konnoterar till kroppens ögon. ”den synliga världen” ska därför inte förstås som ”att se”. 
106 Platon. Skrifter. Bok 3, Staten. Andra upplaga Stockholm: Atlantis, 2017. 517 b,c 
107 ”Att se” härstammar från det grekiska begreppet idein och det är också det begrepp som Platon använder. 

Idein kan naturligtvis kopplas till begreppet idé men att göra det strikt är att inte göra begreppet rättvisa. Idein 

behandlar nämligen endast delvis formen men framförallt själva akten att se en framträdelse. ”att se” är helt enkelt 

den bokstavliga översättningen av ”idein” (bl.a. Alphadictionary). I förlängningen innebär det att t.ex. sägas ”ha 

en idé” är detsamma som ”att se en idé”. Idén förutsätter alltså seendet och i och med att alla idéer utgår från 

idén om det goda (Platon), betyder det att alla idéer utgår från idein, eller visio. 
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ser snarare än förstår dialektikern också denna idé. Jag tror inte att detta är en slump. För Platon 

tenderar att återvända just till en analogi om ett själsligt öga där den tänkande tenderar att finna sig 

i direkt relation med det som är sett snarare än att det vore medierat via språket. Således är seendet, 

mycket likt det jag har visat att Heidegger föreskriver ovan, en för klokheten eller visheten 

förestående idé till det språkligt fattbara. Som jag tolkar Platons argument blir seendet som visio 

eller idein själva grunden för det sanna tänkandet och därmed en självklar förutsättning för 

omdömet.  

Men Platons diskussion om själens öga förutsätter en själ separerad från kroppen. I sin 

dualistiska ontologi finner han att sökandet efter kunskap finns bortom den förgängliga världen då 

det istället riktar sig mot den eviga dito. Det själsliga seendet i citatet är således ett transcendent 

sådant som söker sig bortom denna världs ”synbara” gränser. För när kroppens ögon ser finns det 

anledning att misstro men när själens öga gör detsamma då flyter tron samman med vetskapen: 

seendet, visio/idein, blir till att veta. Det är en dualism som förekommer även i Augustinus hantering 

av tron som visio ovan. För också honom blir nämligen seendet förstått genom tron mot det 

transcendenta, i hans fall gud, och det är först genom människornas möte med gudomen i hens 

stad som detta seende blir aktualiserat. Således finns det i både Platon och Augustinus filosofi spår 

av en utomvärldslig ontologi. För kroppens leverne på jorden är en väntan på den eviga himlen 

och det är först när vi befinner oss vid guds sida i det senare som vi verkligen ges förmågan till att 

se.  

3.4 Där visio inte räcker till kan darśan ge ett estetiskt stöd 

När tron i denna mening åsyftar en transcendent rörelse, då strider den mot den estetiska 

perceptionen eftersom denna först och främst är kroppslig och därmed immanent till sitt väsen. 

Det estetiska är nämligen en sinnesförnimmelse som är konkret, det vill säga en förnimmelse utifrån 

det som är förhandenvarande och jag vill mena att den estetiska blicken därför inte söker sig bort 

från världen utan att den söker sig in i den. Den skillnaden utgör således en avgörande skillnad 

mellan det estetiska och den kristna tron som visio. Därtill finner jag fog för att det är möjligt att 

göra ett antagande om att den tro som förutsätter en dualism ställs inför ett orosproblem. Den 

kristna tron hanterar detta genom fiducia, men den förhandenvarande världen förblir likväl en 

främmande plats där människorna kan få problem att rota sig. I och med denna problematik finner 

jag därför grund för att åberopa ett annat trosbegrepp som på många vis liknar visio men till skillnad 

från visio förutsätter en högre grad av en konkret sinnesförnimmelse. Detta är hinduiskt trosbegrepp 

som kallas för darśan.  
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Ordet darśan är utvecklat från dṛś, som betyder ”att se” och tillhör språket sanskrit. Diana Eck, 

som är professor i Indienstudier och religionsvetenskap vid Harvard University, beskriver hur 

darśan är ett skådande som innebär att subjektet ser gud och som resultat blir sedd tillbaka av gud.108  

Likt visio berör det därmed ett trosseende, men ett seende som inte förutsätter en dualism, utan ett 

seende som snarare förutsätter en värld. Denna idé om världen som monistisk härstammar från en 

hinduistisk grundföreställning som enligt Eck säger att om allting i universum kommer från dess 

”ursprungliga frö, måste allt kunna uppenbara helhetens natur.”109 Med denna idé om världen som 

en är det rimligt att anta att den hinduistiska trosåskådningen darśan i högre grad än den 

motsvarande kristna trosförmågan visio förenar de kroppsliga och de andliga sinnena.110  

Denna förening av tänkande av och kroppsliga sinnen betonas också av Eck. Separerandet av 

förmågorna är vanligt inom den västerländska historien tillika inom de kulturer där kontemplativ 

meditation förstås som vägen mot en högre insiktsfullhet. Det vill säga att förmågan att se tar slut 

där förmågan att tänka har sin början och vice versa. Denna uppdelning går dock emot den 

hinduistiska inställningen som uppenbarar sig genom darśan och Eck diskuterar denna uppfattning 

med hjälp av den tysk-amerikanske filmvetaren och psykologen Rudolf Arnheim. Han menar, enligt 

Eck, att ”varseblivningen är oupplösligt förbunden med tänkandet” och att det visuella ska förstås 

som tänkandets ”skapare och bärare” snarare än som det tänktas ”rådata”.111 Med det sagt blir 

seendet som darśan en medveten aktivitet snarare än ett passivt mottagande av bilder och denna 

medvetna aktivitet ska enligt Eck förstås som skapande och konstruktiv, och därmed i ett 

beroendeskap till inbillningskraftens förmågor. Den seende konstruerar i viss mening vad hen ser 

och i den meningen är seendet subjektivt, men den seende blir i darśan också sedd tillbaka och i den 

meningen skänks subjektet en visshet som verkar överskrida hen själv. En slags objektivitet 

uppstånden ur den enskilda betraktarens möte med ikonen, och, om jag ska tillåta mig själv att bolla 

denna idé med Kants estetiska begrepp, en slags subjektiv allmängiltighet. 

Darśan leder alltså till någonting hos subjektet som gör att dess gränser sätts på spel. Eck kallar 

det självklara, autonoma och ur upplysningen framkomna subjektet för ett ideal präglat av en 

medvetandets monoteism. Det vill säga ett slags autonomt subjekt vars främsta styrka ligger i dess 

handlingskraft och förmåga att vara ett oberoende ego i förhållande till världen.112 Det är ett 

                                                 
108 Eck, Diana L. Darśan: det gudomliga skådandet : en introduktion till hinduisk ikonografi [1982] Nora: Nya Doxa, 

1996. s. 11.  
109 Ibid. s. 33  
110 Enligt Eck (s. 51) är darśan typiskt för och använt om just seendet men tron ska förstås som ett väckande 

av alla sinnen där deras gemensamma energi riktas mot det som betraktas – ikonen ur vilken guden ”ser” 

tillbaka.  
111 Ibid. s. 20 
112 Ibid. s. 28 
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västerländskt ideal som hon sätter upp som kontrast till den förmåga som darśan fordrar av 

subjektet.113 Det gudomliga skådandet kräver nämligen av subjektet att det ger upp sig själv till vad 

hen ser, lägger sitt liv i den betraktades händer, och som resultat av detta får subjektet sin 

subjektivitet och därmed sin frihet både som återgiven och som skapad. Det är en tro på en 

gudomlig auktoritet som naturligtvis har en stor likhet med både fiducia och visio, men det är ytterst 

viktigt att för darśan sker detta med hjälp av kroppens sinnen och inte enbart tro som ett ”andligt 

öga”. Som sådant blir den hinduiska trosförnimmelsen en varseblivning där de kroppsliga och 

andliga sinnena sammantvinnas, eftersom det tänkta och därmed det förstådda blir möjligt först 

genom det konkreta immanenta åskådandet.  

Häri finner jag en koppling till Bornemarks studie av beginen Metchild från Magdeburg. På 

samma sätt som darśan kräver ett subjekt som kontrasterar mot det autonoma idealet finner 

Bornemark en tro hos Metchild som frånsäger sig total mätbarhet – det vill säg en tro mot något 

som inte kan definieras genom att mätas och bestämmas på ett räknande vis. Som troende blir hon 

en del av gudomen och när hon ser gud ser hon samtidigt sig själv då hon är gudomens skapelse. 

Det innebär att hon därmed ”inte behöver välja om hon ska se mot gud eller mot världen, utan 

båda kan ses i en och samma blick.”114 Som given från gud har hon alltså inte den fullkomliga 

makten över sig själv, utan den tillkommer henne först genom att hon tror. Eller med andra ord, 

hon uppnår en subjektsfrihet först genom att hon överlåter sig själv till att vara en beroende och 

skapad del av den förhandenvarande världen. Det är en första koppling till darśan som talar om 

helheten i världens alla ting och om de kroppsliga sinnenas frihetsgivande funktion.  

Den andra kopplingen gäller den auktoritet hos världen och därmed den lydnad hos subjektet 

som detta skådande kräver. Det blir därmed en andra sak som är främmande för det autonoma 

subjektet, Bornemark skriver:115 

Lydnad är för oss idag ett mycket auktoritärt ord men här kanske det snarare handlar om 
ett lyssnande till det som överskrider individen. Det är ingen präst som ska lydas och 
lydnaden är inte enkel eller utan egen tanke. Snarare handlar det om att för en stund tysta 
alla ens egna åsikter och lyssna bortanför den tjattrande vardagen. Lyssna till sambandet 
mellan allt som är, till affirmationen av det levande och till erfarandets kraft. Så måste jag 
förstå henne. Vi kan notera att hon säger att detta lyssnande inte bara binder kroppen till 
Jesus utan också att det är de fem sinnena som förbinds med den heliga anden. Det är alltså 
med sinnena, eller i sinnesintrycken, människan lyssnar efter det gudomliga i världen. 

Lyssnandet skiljer sig från seendet, men jag har svårt att se detta sökande som någonting annat än 

en variant av visio men som här i sin påtagliga kroppslighet mer liknar darśan. Bornemark beskriver 

                                                 
113 Jämför med fördel detta västerländska ideal med de konsekvenser som kommit av det Cartesianska arvet. 
114 Bornemark, Jonna. Kroppslighetens mystik: en filosofisk läsning av Mechthild von Magdeburg. 1. uppl. Stockholm: 

Volante, 2015. s. 96 
115 Ibid. s. 132 
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här hur subjektet ger upp sig själv i närmandet av det gudomliga i världen, för om subjektet vore 

upptaget av dess eget ”tjattrande” skulle det gudomliga undfly dess (o)uppmärkmärksamhet. Därtill 

innebär denna erfarenhet en bekräftelse av världens helhetlighet, en bekräftelse av logos, och att 

subjektet själv tillhör denna struktur. Det leder till en kärlek för världen som Bornemark kallar för 

en ”vävande och strömmande kärlek” där världens alla egenheter förstärks och en ordlös visshet 

om den skänker ro för det troende subjektet att leva sitt liv i och med världen. 

3.5 Tron som estetisk 

Den bild som uppmuntras av att använda sig av ett så pass historietyngt begrepp som tro, med alla 

dess religiösa konnationer, leder onekligen till en fråga om det är möjligt att frikoppla begreppet 

från dess ursprung. Det är dock en fråga som i sig är förblindad av ett modernt perspektiv på det 

religiösa, där det religiösa åsidosätts som ett sätt att finna en (falsk) ro i en skrämmande och 

meningslös värld. Istället tror jag att det är viktigt att låta begreppets ursprung få finnas med, då 

det kan berika vår förståelse av fenomenet idag. Var finns det kvar och hur är det format? Var har 

det trängts undan och av vad har det trängts undan? Med sådana frågor kan vi söka en ny förståelse 

av världen med hjälp av gamla begrepp och jag vill tro att min hantering av begreppet tro har tillåtit 

mig att göra just detta.  

För i själva verket är denna teoretiska utläggning en beskrivning av ett högst naturligt fenomen. 

När ett subjekt låter en estetisk inställning styra dess möte med världen, då förstärks också 

subjektets förståndsmässiga förståelse av världen. Om jag upptäcker världen genom erfarande så 

kan jag blotta glipor i språket, där det språkliga inte tycks räcka till. Det blir en erfarenhet som är 

så särskild att den kräver ett eget begrepp men likväl inte möts av något sådant. Då sker detta 

genom att jag låter mina sinnen ta en aktiv roll i det som jag tänker och framförallt låter jag den 

sinnliga erfarenheten skapa den begreppsliga inställning jag har till den värld jag lever i. 

Just denna närvaro i världen där vi genom våra sinnen överlämnar oss själva till världens 

framträdelser och som resultat får oss själva tillbaka är en sinnlig tro som jag vill mena är en 

nödvändig grund för de estetiska omdömena. Det vill säga att känna ett beroende av världen såväl 

som en tillit till den. Något som i sin tur innebär att kunna avsäga sig själv inför mötet med det 

som omdömet fälls om för att istället uppstå i mötet. Om jag lyssnar till något som jag på förhand 

har en bestämd uppfattning om, då kommer omdömet att fällas om min egen smak snarare än om 

själva föremålet. Tillsammans med förmågan att i sitt världsbejakande kunna förena kroppen med 

det intellektuella så innebär det estetiska omdömet en på riktigt självkännande insikt snarare än en 

självförhärligande cementering. När jag exempelvis böjer mig ner för att klappa hunden Allis, så 

sker, om ett estetiskt omdöme i handlingen förestår, inte min hands rörelser blott av vana. Istället 
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söker jag med alla sinnen ett ömsesidigt möte. Den strykning jag ger utgår från den ögonkontakt 

vi har och det är som om att hon och jag i den relation som uppstår vägleds av själva mötet. 

Klappningen sker för det första inte för min skull, utan min utgångspunkt är att den sker för hennes 

och när det estetiska omdömet föreligger sker den alltså för vår eftersom relationen oss emellan 

stärks. Detta möte kan sedan utgöra grunden för en vanemässig klappning men om det estetiska 

omdömet aldrig återkommer riskerar våra mötens, av omdömet skapade, balans att gå om intet. På 

det viset sker det estetiska omdömet dels som sig bör vid åskådningen av en kulturartefakt såsom 

lyssnandet av en låt, dels vid det rent vardagliga utbyte med den värld som subjektet delar med 

andra. Det vill säga att det estetiska omdömet sker i mötet med objekt såväl som subjekt så länge 

båda förstås som en del av en differentierad värld. 

 Detta sätt att erfara tror jag är möjligt att kalla för en kvalitativ perception. Ty det är en 

perception eftersom det är våra sinnen som fokuseras och riktas gentemot världen och den är 

kvalitativ för att den är unik i varje erfarenhet. En kvalitet i erfarenheten är en grundegenskap som 

inte låter sig kvantifieras eftersom den är tillkommen ur varje enskilt subjekts unikhet.116 Som sådan 

innebär det att den kvalitativa perceptionen är uppstigen ur subjektets förmåga att tro på världen 

och den innebär en förmåga till ett (om)ordnande intagande av världen.  

Hos ett estetiskt subjekt är tron och den kvalitativa perceptionen intrinsikala egenskaper. Det 

estetiska subjektet upprätthåller nämligen en tillvaro som gör hen till en del av världen och utan 

värld skulle hen vara ofri och dessutom omdömeslös. För omdömen kräver både en växelverkan 

av fram- och frånträdelse i världen liksom det kräver att världen är delad med andra subjekt. 

Subjektet som har en värld blir positionerad i både tid och rum och som sådant försätts det till 

vissa förhållanderamar. För det tidlösa eller rumslösa varat finns det nämligen inga ramar att 

förhålla sig till och således finns det inte heller något som kan vara exempelvis ont eller gott. På 

samma sätt får subjektet som delar en värld med andra denna deladhet som en sorts ram. Det 

meningsfulla i ett omdöme uppstår i den relation som omdömet har från sin grund i subjektet till 

dess utfall bland andra.  

Som beroende av världen är det estetiska subjektet också sårbart. För när det estetiska subjektet 

erkänner sitt beroende och tror på världen som följd, så erkänner det också sin egen sårbarhet 

genom en undergivenhet och litenhet inför världen vilket rimligen stärker de liv som subjektet lever 

i och med världen såväl som att dess känsla inför att ta ansvar för världen förstärks. Med ansvar 

avser jag då att omhänderta världen på samma sätt som världen omhändertar subjektet, det blir en 

                                                 
116 Denna definition är framtagen ur den amerikanske filosofen John Deweys (2005, s. 223) massiva skrift Art 

as Experience. Han exemplifierar med att färgen röd må vara konceptuell men tack vare varje subjekts unikhet 

blir upplevelsen av rödheten i en soluppgång ny för varje gång den upplevs. Sålunda motsvarar idén om 

kvaliteten också uppsatsens förhållning till pluraliteten, som den har beskrivits med hjälp av Arendt. 
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ömsesidig beroenderelation där de två parterna stärker och upprätthåller varandra genom 

subjektets sårbarhetsinställning.  Med sårbarheten i fokus finns det också fog för att åberopa min 

tidigare notering om hur jag tolkar Kants betraktelse av konstverket där just en sådan inställning 

skymtar eftersom subjektet gör sig sårbart och låter artefakten svepa över hen. Där resultatet blir 

att den upplevda känslan upplevs som större än åskådaren själv och subjektet därför kan 

åstadkomma egenkärlek snarare än narcissism. Denna sårbarhet kan med andra ord upplevas i 

konstverket, men mer därtill kan denna sårbarhet gestaltas i ett estetiskt förhållande till allt som 

händer runt om kring oss.117 

Det är med denna förståelse av det estetiska subjektet som det blir möjligt att återskapa en bild 

av de kantianska markeringarna kring subjektiv allmängiltighet, vikten av reflektion och som följd 

tyngden av sensus communis. För Kant handlar den subjektiva allmängiltigheten i första hand om att 

subjektet själv fäller ett omdöme utan inblandning från någon annan och tack vare detta egenansvar 

över omdömet känner subjektet en övertygelse om det. Och det är sedermera genom denna 

övertygelse tillsammans med att det är som om egenskapen finns hos objektet som subjektet finner 

sin vilja att argumentera för omdömets universella karaktär. Denna känsla av visshet som omdömet 

i någon mån innebär, tror jag behöver förstås i förhållandet till att subjektet har förmågan att tro på 

världen. Det vill säga att subjektet upplåter sina sinnen till ett immanent varande, ett tillstånd som 

är konkret där subjektet omsluter all sin kraft i det som är ett nu/här, och därigenom upplever att 

hen får sig själv tillbaka. På det viset blir subjektet uppfyllt med vissheten om objektets och världens 

karaktär med en känsla av att verkligen ha förstått dess beskaffenhet. 

Den metod som omdömet genomgår är i sin tur uppbyggd av subjektets förmåga till reflektion. 

Kant beskriver det som ett kvardröjande inför det sköna och i min tolkning av Kant fordras det en 

viktig distinktion mellan tänkande och kontemplation, trots att han inte nämner en sådan i den 

passage jag här utgår ifrån.118 I tänkandet sysselsätter sig subjektet med begrepp och är således i en 

ständig ström av aktivitet. Som kontrast befinner sig ett kontemplerande subjektet i ett slags 

vilande, där hen blott skådar det som anses vara – det som är sant. Denna idé om kontemplation 

återfinns hos Aristoteles vars filosofi märkbart har inspirerat Kants såväl som hos Platon och om 

vi uppmärksammar min tolkning av den senares betoning av visio, då förstår vi också trons roll här. 

Genom att subjektet tror på världen, så kan det också se vad som faktiskt är i den. I relation till 

Kant betyder det att reflekterandet som sker i kvardröjandet händer genom kontemplation snarare 

än genom tänkande. Subjektet uppfattar inte sin egen aktiva roll utan snarare ett mottagande av en 

befintlig egenskap hos objektet och denna händelsekedja kan i min mening endast uppstå om 

                                                 
117 Jag talar om detta på sida 28, andra stycket. 
118 Kant, Kritik av omdömeskraften, §. 12, s. 78. Jag har hänvisat till detta tidigare vid diskussionen om omdömen 

i det andra avsnittets senare del.  
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subjektet riktar sin fullkomliga uppmärksamhet mot objektet. Det vill säga att subjektet tror och 

därmed är såväl uppmärksam såsom kvardröjande inför världens framträdelse; att subjektet genom 

tron är lyhörd och tack vare det kan konstruera ett reflekterande omdöme.  

Denna kvardröjande förmåga och tro på världen kan också jämföras med passagen där Kant 

talar om hur ett negativt smakomdöme blir nödvändigt om uttolkaren känner sig bedragen av det 

hen har trott ha varit av natur och därmed autentiskt. Kant jämför då fågelns upplevt sköna sång 

mot en ”dristig lymmels” härmande vassrörsdrill och skriver: 

Det sköna måste vara natur, eller av oss anses som natur, för att vi ska kunna ha ett 
omedelbart intresse i det; och ännu mer så om vi vill uppmana andra att fatta ett sådant 

intresse…119 

Det sköna återfinns i naturen då den är, eller upplevs som, autentisk.120 När vi skapar det sköna 

genom våra omdömen kräver vi följaktligen denna äkthet. Om den inte finns där då känner vi oss 

svikna och bedragna vilket innebär att det sköna inte kan uppstå. Det sköna kräver således att vi 

litar – tror som fiducia och tror som darśan – på det sanna som finns i naturen och det verkar finnas 

ett, för skönheten nödvändigt, band mellan oss: Vi som av natur och natur som naturen i sig själv. 

För att bli be-dragen handlar nämligen om att bli dragen från något som är autentiskt och äkta, det 

vill säga från det som uppfattas som verkligt sant. Ett system som således fjärmar oss från naturen 

leder rimligen till ett falskt medvetande då ett sådant system alienerar människorna från att känna 

allt det som verkar vara de facto skönt såväl som oskönt. Med andra ord går det att se ett samband i 

reflektionen som beroende av lyhördhet inför världen till människornas behov av en gemensam 

och autentisk värld. 

Det är i detta samband och krav som tyngden av sensus communis kan uppenbaras. För det är 

genom den autentiska naturen som människorna kan finna en gemensamhet. Det är någonting de 

delar med varandra och därmed är det någonting de kan söka förståelse för tillsammans. Under ”§ 

20. Betingelsen för den nödvändighet som smakomdömet uppvisar är idén om ett gemensamt 

sinne”121 påtalar också Kant (upprepade gånger) att ett gemensamt sinne, sensus communis, är en 

förutsättning för att ett smakomdöme överhuvudtaget ska kunna fällas i andan av en subjektiv 

allmängiltighet. På en annan plats går Kant också så långt som att påstå att människorna endast kan 

tänka rätt då vi ”tänker i gemenskap med andra, så att vi meddelar dem våra tankar och de meddelar 

                                                 
119 Kant, Kritik av omdömeskraften, §. 42, s. 161 
120 Användningen av begreppet natur kan definitivt kritiseras och begreppet förtjänar ett större utrymme än vad 

jag här ger det. Men för resonemanget såväl som för min tolkning av Kant vill jag fäkta för denna användning. 

Sättet vi talar om natur och autenticitet grundar sig nämligen i en analogi där det vi tar för sant, tar vi samtidigt 

för natur och vice versa. 
121 Kant, Kritik av omdömeskraften, s. 236 
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oss sina.”122 Samma kall efter denna mellanmänskliga förmåga återfinns hos Arendt som skriver 

att ”[I] den mån smaken, liksom alla andra omdömen, åberopar ’common sense’ är den därför raka 

motsatsen till ’privata känslor’ (…) I smakomdömen kommer världen i första hand, inte människan, 

inte heller människans liv eller hennes jag.”123 För dessa båda filosofer är alltså sensus communis en 

oumbärlig förmåga och förutsättning för människor att leva tillsammans i en värld som de delar 

med varandra. Det är i ett tänkande genom sensus communis som omdömena kan nå en universell 

standard, och det är här viktigt att förstå smakens universella anspråk snarare än att de vore 

generella. För Kant betonar vid hanteringen av smaken som en sensus communis att subjektet vid 

omdömesfällandet då jämför sitt eget ”med andras omdömen, inte bara verkliga utan också möjliga 

sådana” vilket innebär att subjektet inte ser efter vad andra människor har för omdömen utan också 

föreställer sig vad för omdömen de kan fälla. De omdömen som fälls kräver därmed subjektets 

framträdelser och förnimmelser i den gemensamma världen för att hen ska kunna avlägsna sig från 

den, reflektera och söka efter sanna utlåtanden som gäller för alla och envar. Det är dessa omdömen 

som jag menar kräver ett estetiskt subjekt vilket har förmågan tro på världen. 

  

                                                 
122 Kant, What Does It Mean to Orient Oneself in Thinking? / Was heißt, sich im Denken zu orientieren?, s. 15  
123 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 236 
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4. Slutsats: Det estetiska subjektet som skiljt från det kapitalistiska subjektet 

Uppsatsen har hittills visat hur det kapitalistiska subjektet är konstruerat och hur dess estetiska 

motsats grundar sig i en avgörande skillnad vid förmågan att tro. Det kapitalistiska subjektet när 

ett konsumerande förhållande till världen alltmedan dess mänskliga beroende av jorden glöms bort. 

Det är just genom medvetenheten om detta beroendeskap som den estetiska omdömesförmågan 

och därmed det estetiska subjektet bjuder ett alternativ.  

*** 

Vill vi på riktigt ”förverkliga” människan och mänsklighetens vilja till transcendens, då måste vi ta 

hänsyn till att detta transcenderande tar avstamp i det immanenta (troende och estetiska) levernet. 

I annat fall står vi inför ett totalt skifte av ”Människans villkor” då hennes subjektivitet idag tycks 

genomgå ett radikalt skifte på grund av arbetets prominenta roll i den moderna tiden och dess 

inverkan på konsumtionen av tillverkade föremål och vårt förhållande till världen. Med de 

framtagna egenskaperna står det estetiska subjektet i en tvär kontrast till dess kapitalistiska dito. 

Likväl kan det vara viktigt med ett förtydligande av hur detta motsatsförhållande de facto ter sig. 

Den främsta skillnaden är deras kontrasterande förhållanden till världen som när dem. För båda är 

beroende av världen men det är endast det estetiska subjektet som erkänner detta beroende. Därmed 

är det estetiska subjektet till skillnad från det kapitalistiska subjektet sårbart såväl som omfamnande 

av sin sårbarhet. Bakom denna motsats gömmer sig sedan fler motsatser, vissa mer eller mindre 

utskrivna. Avsikten med detta avsnitt är att förtydliga vad det är för två subjekt som har framtagits 

och studerats i uppsatsen. 

Det kapitalistiska subjektet är själlöst medan det estetiska subjektet besitter en själ som 

ett inre rum. För en själ är någonting som kräver något inre och något yttre. Det är inte 

nödvändigtvis ett dualistiskt förhållande, som jag märkt ut vid diskussionen kring Augustinus och 

Platons syn på visio, men själen kräver ett subjekt som kan framträda i världen och således också 

avlägsna sig från den. När det kapitalistiska subjektet inte erkänner världen avsäger det sig också 

sin framträdelse i den och som sådant befinner det sig i ett ständigt mellanstadium där det hela 

tiden befinner sig i världen som fastlåst i sig självt. Det skiljer sig avsevärt från det estetiska subjektet 

som genom sitt erkännande av världen uppnår en frihet att differentiera sig och på så sätt bygga 

själen ett inre rum. 

Det kapitalistiska subjektet är cirkulärt och förtärande för det konsumerar utan uppehåll 

medan det estetiska subjektet är linjärt och smakande för det betraktar i ett vilande. 

Eftersom det kapitalistiska subjektet är cirkulärt existerar det varken något reellt förflutet eller 

framtida i dess tidshorisont. Istället försöker det upprätthålla ett liv i ständig rörelse vilket innebär 

att det förtär de artefakter det kommer åt. Till skillnad från detta är det estetiska subjektet medvetet 
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om sin position i världen och som sådant följer det en nödvändig hänsyn gentemot världen. Det 

blir därför medvetet om det som har varit och om det som kan bli och som sådant kan det skapa 

ett efter i sin betraktelse av artefakten. Det vill säga att det estetiska subjektet är medvetet om tiden 

vilket gör att de kan ge artefaktsbetraktelsen den nödvändiga efter-tanke som krävs för ett 

smakomdöme.  

Det kapitalistiska subjektet kräver under-hållning och är därför icke-reflexivt medan det 

estetiska subjektet står på egna ben och bedömer genom reflektion. Att vara i en ständig 

rörelse är något som utmattar det kapitalistiska subjektet. Denna utmattning skapar i sin tur en, för 

omdömets potential, bekymrande spiral där subjektet kräver att få bli underhållet och som resultat 

inte behöver den reflekterande förmågan. Om det å sin tur inte reflekterar, då kommer det inte att 

kräva någonting som saknar ett uppenbart underhållningsvärde. Till skillnad från detta har det 

estetiska subjektet bildat sig ett rum för en själ, rotat sig i en tidslinje och som sådant kan det 

möjliggöra ett utrymme för reflektion där artefakten kan behandlas för sin egen skull och inte som 

ett medel i en blott tillfredsställelseprocess. 

De kapitalistiska subjekten är tack vare sin världsalienation sammanpressade till en 

massa där de lever i ”det sammas helvete” som narcissiska, medan de estetiska subjekten 

tack vare sitt världsbejakande lyckas se den andre och på så vis differentiera sig själva i 

egenkärlek och pluralitet. Det estetiska subjektets erkännande av och närvaro i världen innebär 

att det också kan dela sig från den. Subjektet möjliggör ett avlägsnande från världen till sitt inre dit 

det kan vända sig i ett konstruerande av sitt själv. På så sätt bygger de estetiska subjekten en värld 

av olikhet och pluralitet där deras beroende av världen följs upp av att de på riktigt kan älska det de 

själva konstruerar eftersom de inte omintetgör den andre. Omintetgöra är emellertid precis vad det 

kapitalistiska subjektet hela tiden riskerar. Världen, den andre, och subjektet självt är hela tiden i 

farozonen. Det beror på att en massa inte tillåter någon individualiserad rörelse, subjektet kan alltså 

inte röra sig mot eller från något på egen hand. Istället kan det blott följa med i en ström där de 

inte behöver tro eftersom de aldrig avkrävs förmågan att fälla egna omdömen. I en sådan värld 

riskerar det enskilda subjektet allt det som ger det liv eftersom det har, av krafter det nödvändigtvis 

inte rår för, blivit förblindat av sig självt. 

I en värld av estetiska subjekt får artefakten en avgörande roll. Kulturen blir betydelsefull som 

förändrande och utvecklande. I erkännandet av kulturen och av konsten, likt erkännandet av 

världen, bygger nämligen det estetiska subjektet en värld för sig själv och en värld för andra. På så 

vis blir kulturen en plats där människor kan känna fruktan utan att vara hotade; en värld där det 

estetiska subjektet kan tro och låta sin omdömen kultiveras.  I en sådan värld där den estetiska 

akten premieras kan det estetiska subjektets möten med kulturartefakten slipa människornas tankar 
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att ta ansvar för den värld som föder dem, när dem, och ger dem en rot. På så vis bibehåller och 

skapar det estetiska subjektet en värld som förblir, en värld de kan minnas, och därmed en värld 

som det också kan kalla för sin.  
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