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1. Inledning

1.1 Introduktion

Det talas ofta om förnuftet när vi pratar om etik och moral. Det är som att förnuftet bär den 

inofficiella rollen av att vara etikens största drivkraft, att det är genom förnuftet vi kan nå och förstå 

vilka etiska normer vi bör anamma. Men vad är förnuftet egentligen? Kan vi verkligen tolka vad 

som är förnuftigt av sig självt? Och om alla moraliska beslut fattas utifrån enbart förnuft, varför 

bryr vi oss så mycket om vad som faktiskt händer med oss själva och andra? 

Min egen erfarenhet säger mig att min moral oftast drivs av vad jag känner och inte av vad min 

förnuft säger mig åt att göra. Jag får till exempel ont i magen och skäms av att säga ord som sårar, 

därför försöker jag låta bli. Jag gråter när jag ser svältande barn i Afrika och skänker en peng till 

välgörenhet, inte för att det rent förnuftigt är rätt utan för att det känns bättre då. Jag blir glad av att 

hjälpa till med att plantera blommor hos min mormor, eftersom jag ser hur glad hon blir. Däremot 

blir jag inte skamsen av att tjuvutnyttja grannområdets privata parkering när jag inte orkar ställa in 

bilen i garaget, fastän mitt förnuft säger mig att det är fel. Varför? Helt enkelt för att det inte känns 

fel. Det är som att mina känslor verkar påverka mitt förnuft, att mina känslor är en viktig 

tolkningsnyckel i övervägandet av vad som är förnuftigt. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Alla dessa frågor får mig att vilja undersöka närmre vilken roll känslorna egentligen har i vår etik, 

och vilken roll de bör ha. Uppsatsen syftar till att undersöka just detta, men med tanke på områdets 

vidd har jag valt att avgränsa min uppsats till att undersöka den amerikanska filosofen Martha 

Nussbaums teori om emotioner. Jag har valt Nussbaum dels därför att hon är en av få nutida 

filosofer som forskar i ämnet, men framförallt på grund av att hon tar sig an emotionerna och dess 

roller på ett intressant och utförligt sätt. Emotioner och etik är ett av hennes specialområden och det 

märks att hon har lagt ner mycket tid på sitt arbete. 
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1.3 Frågeställning

Min frågeställning blir således:

• Vilken roll bör, enligt Nussbaum, emotionerna ha i etiken och kan hennes teori anses vara 

rimlig utifrån föreslagna kriterier?

1.4 Material

Mitt huvudmaterial kommer att vara två av hennes böcker, nämligen: Upheavals of thought: the 

intelligence of emotions, 2001, och Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, 2004. 

Nussbaum har skrivit en hel del i sin karriär, men det är framförallt i dessa två verk som hon 

teoretiserar och undersöker emotionerna, vilka (eller kanske framförallt vad) de egentligen är och 

hur de påverkar oss.  

1.5 Disposition och metod

Uppsatsen kommer bestå av de tre sedvanliga delarna; inledande kapitel, undersökande kapitel och 

avslutande kapitel. I den inledande delen kommer, näst efter de brukliga inledningsdelarna, en 

teoridel där jag utformar några kriterier för vad en en teori om emotioner och etik bör innehålla. 

Därefter följer den tolkande delen, vilken kommer att ha två huvuddelar. I den första huvuddelen 

kommer jag att göra en tolkning av Martha Nussbaums teori om emotionerna, jag kommer att 

utröna vad hon anser att emotionerna består av och senare vad detta innebär för dess roll i etiken. I 

den andra delen kommer jag att ifrågasätta materialet för att diskutera huruvida hennes teori är 

rimlig. Detta kommer jag att göra genom att se hur väl hennes resultat svarar till de kriterier jag 

satte upp i inledningen. Därefter följer, i det avslutande kapitlet, en slutsats och slutligen en 

sammanfattning. 

1.6 Teori 

Innan vi tittar närmre på Nussbaum och hennes teori måste vi ha en uppfattning om vad en teori om 

emotioner och dess relation till etik faktiskt bör innehålla. Jag är av uppfattningen att en sådan teori 

bör behandla åtminstone dessa tre punkter;
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1. Innehåll. Vad är en emotion? Vilken förståelse måste vi ha av en emotion för att den ska 

kunna anses ha en roll i vårt etiska övervägande? 

2. Giltighet. Bör emotionerna ha den avgörande rollen i vårt moraliska handlande, och med 

andra ord vara det som avgör om en handling är rätt eller inte? 

3. a) Motivation. Har emotioner en motiverande roll? Om ja, bör en etisk teori ta hänsyn till 

denna motivation? Om nej, kan de ändå tillföra något till en etisk teori? 

b) Handling. Måste det alltid följa en handling på en emotion? Om ja, vilken typ av 

handling? Vilken betydelse har dessa i vårt moraliska handlande? 

Varför just dessa tre punkter? 

1. För det första vi måste fråga oss vad en emotion är för något, så att vi ska kunna veta vad vi 

pratar om. Om vi inte förstår emotionens natur kan vi heller inte dra slutsatser om hur vi bör 

tänka om den. 

2. För det andra är det viktigt att tala om emotionens giltighet som etisk domare eftersom den 

ifrågasätter vilken makt en emotion har eller bör ha. Den får oss att fundera över om vi blint 

borde hänge oss åt det vi känner, eller om vi bör hejda oss och ställa andra frågor innan vi 

gör ett moraliskt val. Kanske borde vi till och med ignorera emotionerna helt och hållet i 

etiska frågor. 

3. Den tredje punkten är indelad i två delar; motivation och handling. Detta eftersom de tu är 

tätt sammankopplade men att det samtidigt finns en skillnad: motivationen att göra något 

behöver inte vara samma sak som att faktiskt utföra det. Vi bör tala om motivation eftersom 

motivationen är det som driver oss att agera på ett visst sätt. Kan motivationen till och med 

vara avgörande för hur vi ska bete oss? Har emotionen med denna motivation att göra? Den 

andra delen av punkt tre handlar om vad den faktiska handlingen innebär. Det är viktigt att 

tala om handling i relation till etik, vilket kan vi se i följande exempel: Låt säga att det är 

etiskt fel att stjäla, och att en person genuint håller med om det men ändå stjäl något, kan 

denne ändå tillskriva sig själv att vara en moralisk människa? För det andra, vilket också är 

något jag finner mycket intressant, är det viktigt att utröna om denna eventuella handling är 

frivillig eller om den följer som en oupplöslig del av emotionen. Vad är det som gör att vissa 
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klipper till när de blir arga och att andra inte gör det? Blev de första argare? Har de sämre 

konsekvenstänk? Osv. 

2. Tolkning 

2.1 Introduktion Martha Nussbaum

Martha Craven Nussbaum föddes 1947, har varit professor vid Harvards- och Browns universitet, 

och är idag professor i rättsetik vid universitetet i Chicago. Hennes särskilda specialiteer är grekisk 

filosofi, politisk filosofi och etik.1 

Nussbaum tillhör den neoarestoteliska skaran, och förespråkar den dygdetiska och eudaimonistiska 

vägen. Eudaimonism är en etisk teori som menar att vi når lyckan (grek. eudaimonia) genom att 

leva ett dygdigt liv,2 vilket annorlunda uttryckt innebär att eudaimonia inte bara handlar om att vara 

glad utan om att leva väl. Vad som är att leva väl, enligt Nussbaum, beror på individens egna 

uppfattning av vad 'att leva väl' egentligen är. Hon menar att det handlar om individens slutgiltiga 

mål och allt det som individen tillskriver verkligt värde.3 (Här skiljer sig Nussbaum från Aristoteles 

genom att göra eudaimonian individuell, medan han snarare sökte att göra den universell.)4 Den 

eudaimonistiska hållningen är något Nussbaum ofta återkommer till, vilket vi kommer att märka 

längre ner.

2.2 Definitioner 

När jag först började läsa Nussbaums teori blev jag snabbt varse att känslor är ett mångtydigt ord. 

Hon, (och andra med henne), skiljer på en del olika känsloyttringar (i brist på bättre ord) och jag 

kommer att uppmärksamma fyra av dem; emotion, känsla, sinnesstämning/humör och aptit. Av 

dessa är det emotionen som är av mest intresse för vårt fortsatta arbete, men för att få en komplett 

förståelse av vad en emotion är kan det vara av vikt att reda ut dessa olika begrepp innan vi går 

1 Nussbaum, Martha Craven, Känslans skärpa, tankens inlevelse: essäer om etik och politik, B. Östlings bokförl. 
Symposion, Stockholm, 1995, insidan av främre pärmen; Martha Nussbaum. The univerity of Chicago. 
http://www.law.uchicago.edu/faculty/nussbaum/ (hämtad 2013-05-29)

2 New World Encyclopedia contributors, Eudaimonism, 2008, New World Encyclopedia. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Eudaimonism, (hämtad 2013-05-15)

3 Nussbaum, Martha Craven, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2001. s. 32

4 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 49
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vidare. 

2.2.1 Introduktion emotion

Det finns en del olika uppfattningar om vad som definierar en emotion, och den viktigaste 

meningsskiljaktigheten handlar om huruvida en emotion anses vara en kognitiv process eller inte. 

Anser man att en emotion är en kognitiv företeelse innebär detta att vi är aktiva i den, att den har en 

viktig roll i vårt liv, och i slutändan att vi till viss del kan påverka den. Om man å andra sidan ser 

den som en icke-kognitiv företeelse, eller åtminstone minimalt kognitiv, som utlöses automatiskt 

och omedvetet, blir emotionen istället något som vi inte riktigt kan förstå och heller inte påverka. 

Huruvida vi kan påverka en emotion eller inte spelar såklart in när vi undersöker dess roll i etiken, 

eftersom något inte brukar anses vara oetisk ifall vi inte kan kontrollera det.

När jag själv ville försöka definiera vad en emotion var för något tänkte jag spontant på de fysiska 

kännetecken jag själv upplever när jag till exempel är arg eller ledsen. Nussbaum påpekar dock att 

dessa upplevelser förvisso ofta är en följd av emotionen men att de inte är eller kan vara en del av 

det som konstituerar en emotion. Detta eftersom dessa upplevelser upplevs på olika sätt av olika 

människor, (ja, till och med olika för samma människa vid olika tillfällen), och eftersom flera olika 

emotioner kan ge samma fysiska yttringar. Man kan till exempel uppleva samma hjärtklappning när 

man är nervös som när man är kär, eller känna samma knut i magen när man är ledsen eller rädd. 

Alltså, menar Nussbaum, kan det inte vara den fysiska känningen i sig som identifierar och 

kännetecknar en känsla.5 (För de av oss som är troende finns det ännu ett argument för denna 

ståndpunkt, nämligen Gud själv. Gud tillskrivs ha emotioner av alla de slag, men eftersom Gud 

samtidigt anses vara utan kropp borde denne rimligen inte kunna känna de fysiska yttringarna. 

Därmed borde emotionen inte vara beroende av denna faktor.)6 Nussbaum vänder sig istället till 

situationen och objektet som emotionen relaterar till, och pläderar att det snarare är dessa 

tillsammans med de övertygelser och värderingar vi tillskriver dem, som identifierar vilken känsla 

det är vi känner.7 Mer om detta längre ner.

Likaså är vi många som upplever att emotionerna är sammankopplade med vissa typer av 

handlingar, att emotionen ilska, till exempel, gör att vi vill agera på ett sätt som ger oss upprättelse.8 

5 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 57-58, 60,
6 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 61
7 Nussbaum, Martha Craven, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, Princeton University Press, 

Princeton, N. J., 2004. s.27
8 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 135

7



Nussbaum erkänner denna koppling, att emotionerna definitivt motiverar oss att agera på ett visst 

sätt när vi ställs inför dem.9 Men, menar hon, på samma sätt som med våra fysiska upplevelser är 

dessa motiveringar till handling dels alltför ospecificerade och dels helt uteblivna ibland. Därmed 

kan den inte ingå i emotionens definition.10 

Vår fantasi och föreställningsförmåga är även det något som kan kopplas samman med en 

emotion,11 och är enligt Nussbaum en viktig del eftersom den gör att vi kan föreställa oss påhittade 

konsekvenser som väcker emotioner, som i sin tur väcker motivation till att agera. Fantasin är 

speciellt tydlig i empatin eftersom vi därmed kan föreställa oss hur det vore att vara i samma 

situation som någon annan. Men den är likväl inte nödvändig, menar Nussbaum. Vi fantiserar inte 

varje gång vi har en emotion, och den kan alltså inte ingå i definitionen.12

Intressant nog, skriver Nussbaum, kan vi konstatera att trots de svårigheter som verkar finnas när vi 

ska analysera och definiera en emotion verkar det råda en rörande konsensus gällande vilka typer 

som brukar inkluderas i kategorin emotion; nämligen glädje, sorg, rädsla, ilska, hat, 

medömkan/medlidande, avundsjuka, hopp, skuld, skam, avsmak, och kärlek. Dessa har visat sig 

vara mer eller mindre beständiga oavsett forskningsämne, filosofitillhörighet eller kultur.13

2.2.2 Aptit

Nussbaum talar om tre distinkta skillnader mellan aptit och emotion; för det första är en aptit alltid 

fixerad vid ett och samma objekt på ett sätt som emotionen inte är. Emotionen sorg kan till exempel 

ha många olika objekt som orsak till sorgen; en människa, ett djur eller ett ting. Men en aptit, som 

till exempel hunger (vanlig hunger, inte den metaforiska hungern), kan bara fokusera på en enda 

sak: mat. Hungern försvinner inte om den inte blir mättad med just mat, det går inte att övertyga den 

att den inte är hungrig eller ge den något annat, till exempel en kram eller en blomma.14 Samma sak 

gäller om kroppen reagerar på för stark köld, då kommer en aptit efter värme väckas som inte 

kommer att vara tillfredsställd förrän den har fått just värme. För det andra är aptiten värdelikgiltig. 

Det spelar det ingen roll vilket värde man tillskriver hunger eller mat, det spelar ingen roll om man 

bestämmer att mat inte är viktigt, man kommer likväl att fortsätta vara hungrig. En emotion, 

9 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 135
10 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 135
11 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 65
12 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 67
13 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law,  23
14 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, 29
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däremot,  påverkas av de värderingar som omger den. Låt säga att du förlorar din tå. Du tycker synd 

om dig själv för att du värderar din tå högt. Låt säga att ditt barn nästa dag förlorar ett helt ben, din 

värdering av tån kommer förmodligen att ändras och du kommer inte att tycka lika synd om dig 

själv. Aptiten är alltså objektsfixerad och värdelikgiltig, medan en emotion inte är det.15 För det 

tredje uppstår en aptit oberoende av vad som händer i världen, man blir hungrig i krig likaväl som i 

fred. Emotionen uppstår istället som en reaktion på något som händer i världen. 16 Din mamma dör 

→ du blir ledsen. 

2.2.3 Humör/sinnesstämning (eng. mood) 

Humör/sinnesstämning kan i praktiken vara svåra att skilja från emotionen. Distinktionen ligger i att 

emotionen alltid har ett objekt som föremål för det den känner medan en sinnesstämning inte har 

det. Ett tillstånd av att vara glad kan vara en sinnesstämning ifall det inte finns något särskilt objekt 

utifrån varför man är glad. En depression, vilken ofta är kopplad till kemisk obalans, är också 

exempel på en sinnesstämning. Ibland kan det dock vara så att vi inte kan urskilja om något är 

kopplat till ett särskilt objekt, eller en särskild händelse, vilket är orsaken till att det i praktiken är 

svårt att se skillnaden på dem.17 Jag tänker att man skulle kunna se skillnaden så här: Hon är en 

glad person är en sinnesstämning, medan hon är glad för hon har vunnit en miljon är en emotion.

2.2.4. Känsla 

Nussbaum gör en skillnad mellan de engelska orden emotion och feeling. Båda dessa ord översätts 

vanligen till känsla på svenska, vilket är förvirrande. Orden anses enligt våra vänner på NE vara 

mer eller mindre synonyma18 men Nussbaum verkar mena att det ändå finns en skillnad mellan de 

tu. Därför tänker även jag, i den här uppsatsen, göra en sådan distinktion även i det svenska språket. 

Jag kommer att använda emotion om engelskans emotion och känsla om engelskans feeling.   

Nussbaum är inte så tydlig när hon skriver om skillnaden mellan emotion och känsla, de facto tar 

hon upp det mer eller mindre i förbifarten. I sin argumentation huruvida en emotion bör kunna 

identifieras utifrån de känslor de är förknippade med skriver hon: 

15 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions,130
16 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 131
17 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 132-135
18 Känsla, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/känsla, (hämtad 2013-05-02)
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More plausible, perhaps, would be certain feelings characteristically associated with 

emotion. Anger is associated with a boiling feeling, fear with a chilled and queasy 

feeling. But here we should beware of the word ”feeling”, which are remarkebly slippery 

and likely to mislead. We should distinguish ”feelings” of two sorts. On the one hand, 

there are feelings with a rich intentional content – feelings of the emptiness of one's life 

without a certain peron, feelings of unhappy love for that person, and so forth. Feelings 

like these may enter the identity conditions for some emotion; but the word ”feeling” now 

does not contrast with our cognitive words perception and judgement, it is merly a 

termologicall variant of them. And we have already said that the judgement itself has 

many of the kinetic properities that the ”feelning” is presumably intended to explain. On 

the other hand there are feelings without rich intentionality or cognitive content, let us 

say feeling of fatuige, of extra energy, of boiling, of trembling, and so forth. I think we 

should say about these exactly what we said abot the bodily states: that they may 

accompany an emotion of given type but not absolutely neccesary for it.19 

Hon verkar alltså vilja skilja mellan två sorters känslor, där den första känslan är en termologisk 

variant av emotionen och där den andra känslan är en sorts fysisk upplevelse som saknar 

emotionens kognitiva del. Exempel på dessa kan vara känslan av trötthet, att känna sig skum eller 

darrig. 

Eftersom Nussbaum är en smula vag i sin utsaga om skillnaden mellan emotion och känsla gjorde 

jag några enklare efterforskningar på nätet, och jag kunde snabbt konstatera att det inte finns någon 

rådande konsensus i vad den exakta skillnaden egentligen består i. En del menar att de faktiskt är 

synonyma (som de redan nämnda NE), medan andra är inne på att känslan är emotionens gensvar 

(att känna sig varm på grund av emotionen ilska osv).20 Ytterligare andra menar att känslor är ett 

samlingsnamn för både emotioner och kroppsförnimmelser av olika slag, och att skillnaden ligger i 

att alla känslor därmed inte är emotioner.21 

2.2.5 Slutligen: hur definierar Nussbaum en emotion?

Martha Nussbaum tillhör gruppen som anser att emotionen är en kognitiv process.22 Hon skriver att 

den kognitiva processen inte bara innebär att det finns en tanke som identifierar vilken emotion man 

19 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 60
20 J-P Du Preez. What are Emotions? SixSeconds – Emotional Intelligence for Positive Change. 2000. 

http://www.6seconds.org/2000/06/25/what-are-emotions/, (hämtad 2013-05-24)
21 Walter Last. The World of Feelings and Emotions. Health – Science – Spirit. 

http://www.health-science-spirit.com/Feelings.html (hämtad 2013-05-24)
22 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 33
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upplever, där emotionen i sig är utan tanke, utan att tanken snarare är en del av emotionen självt.23 

Emotionen måste därmed måste anses vara av kognitiv art. Nussbaum menar att emotionerna är 

kognitiva eftersom de enligt henne överensstämmer med dessa 4 punkter: 

1. Emotionen har alltid ett objekt.24 Med detta menar hon att en emotion inte uppkommer på 

måfå, utan att den alltid är en reaktion på något som händer utanför oss själva.25 Någonting 

händer som gör att du blir arg på något, rädd för något, glad åt något, osv  

2. Objektet är medvetet.26 Eftersom ett och samma objekt kan vara källan till olika emotioner, 

är det inte objektet i sig som identifierar vilken typ av emotion det rör sig om. Istället 

handlar det om hur personen, vars emotion det är, ser objektet. Till exempel: om X ligger på 

sjukhus kommer jag som X:s bästa vän att ha en annan emotion än den person som X 

passerade på gatan en timme tidigare. Objektet knyter även an till en specifik yttre 

omständighet;27 Ett barn (objekt) kan vara källan till glädje när den ler mot dig, men samma 

barn kan också vara källan till ilska när den vägrar äta sin mat eller källan till rädsla när den 

ramlar och slår sig.

3. Emotionen tillskriver objektet vissa övertygelser.28 För att känna rädsla måste vi till exempel 

ha en övertygelse att något vi bryr oss om är utsatt för ett reellt hot Om vi inte är övertygade 

att så är fallet har vi heller ingen orsak att vara rädda. Denna övertygelse kan vidare vara 

sann eller osann, och när vi inte kan veta huruvida något är sant eller inte måste vi värdera 

situationen och avgöra om det är troligt att situationen är på detta sätt.29 Låt säga att ett 5-

årigt barn respektive en våldsam maffiaboss hotar oss till livet. Vi kan inte veta om hotet är 

sant eller inte, men övertygelser om de olika objekten påverkar vår rädsla . 

4. Objektet värderas.30 Vi värderar även objektet i sig. Vi skulle till exempel inte känna sorg 

om den som avlidit inte har någon anknytning till oss, eller känna någon rädsla för att 

förlora ett barn om inte barnet i sig ansågs ha ett högt värde för oss. Ett annat exempel 

belyser det faktum att vi upplever våra emotioner olika starkt, vilket även det beror på hur 

23 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 30
24 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 27
25 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, 25-26
26 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 27
27 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 87
28 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 28
29 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, 31-32
30 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 30
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högt vi värderar ett objekt.31 Att bli rasande arg på någon för att den har bränt ner ditt hus 

anses ofta mer rimligt än att bli lika arg för att någon plockade en maskros på din tomt. 

Huset tillskrivs oftast högre värde än blomman, men detta är självklart individuellt. 

Genom sättet som Nussbaum beskriver emotionens kognitiva processer, märker vi att de verkar ha 

två specifika uppgifter: dels att identifiera vilken typ av emotion som pågår, och dels att göra olika 

värdebedömningar. Men vad är det egentligen de ska värdera? Vad är emotionens syfte? Nussbaum 

svarar på detta genom att sätta in emotionerna i ett eudaimonistiskt tolkningsmönster,32 dvs att 

koppla ihop dem med självet, dess slutgiltiga mål och allt det vi redan har tillskrivit ha verkligt 

värde.33 Emotionerna är alltså tankar som har med det som är viktigt för oss att göra. Med andra ord 

är de vår eudaimonistiska värderingsapparat, vars uppgift är att dels berätta för oss vad som är 

verkligt viktigt i våra liv, men framför allt att reagera på- och berätta när något understödjer eller 

hotar detta värde.34 

Om vi utifrån detta skulle försöka sammanfatta hur Nussbaum definierar en emotion kan vi säga att 

den består av kognitiva processer som genom sitt fokus på ett medvetet objekt bildar övertygelser 

och värderingar om sådant som berör vår eudaimonia. 

2.3 Emotionens roll i lag och etik

2.3.1. Varför är denna koppling relevant?

Till att börja med konstaterar Nussbaum att sambandet mellan emotion, etik och lag har stor 

relevans i dagens samhälle eftersom emotionerna de facto redan används i dess syften.35 Framförallt 

är dess koppling till lagen särskilt tydlig, vilket Nussbaum tar fasta på när hon vill förklara 

sambandet. Hon berättar att emotionerna ges ett särskilt utrymme i en rättssal genom att de tillåts 

agera som motiverare till ett särskilt beslut. Vi kan till exempel uppmanas att känna medlidande 

med en förbrytare på grund av dennes svåra uppväxt och därmed tillskriva hen ett lättare straff.36 Vi 

kan uppmanas att inte döma en person om den har svarat an på en emotion på ett sätt som gemene 

31 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 55
32 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions,till exempel s. 31, 49, 55, 56-57, 
33 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions,31-33, Nussbaum, Hiding from humanity: disgust,  

shame, and the law, . 29
34 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law,  22
35 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law,  2
36 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law,  8
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man kan anse vara rimlig; till exempel, om en person slår en annan person kan denne frikännas om 

hen kan visa att den ilska eller rädsla som uppstod och som föranledde hen att slå den andra är 

rimlig i relation till objekt och situation. Emotionerna hos 'gemene man' är den rådande praxis mot 

vilken vi mäter våra emotionella värderingar, och på så sätt avgör vi om någon har gjort ett 

övertramp eller inte.37 Det svåra är att avgöra vad gemene man faktiskt tycker är rimligt, det kan 

vara svårt nog att veta vad man själv tycker! Vi inser svårigheten genom att ställa oss själva en 

sådan fråga: hur svår skulle en provokation behöva vara för att det ska vara okej att slå någon? Våra 

svar kommer med största sannolikhet att vara olika. Nussbaum frågar sig också hur ett lagsystem 

utan denna hänsyn till emotionerna skulle se ut, men svarar snabbt att ett lagsystem som inte på 

något sätt relaterar till emotionerna inte verkar gå att finna i dagens samhälle, och att det är svårt att 

ens försöka föreställa sig det.38 Eftersom det inte ens i fantasin går att förbise emotionerna39 är det 

med andra ord av stor vikt att istället försöka förstå emotionerna och försöka utröna hur vi kan 

koppla dem till etiska tvistemål på ett bra sätt. Det är just detta som verkar vara Nussbaums stora 

syfte.

En annan viktig aspekt som stärker sambandet mellan etik och emotioner är Nussbaums teori om att 

etik, och i förlängningen lagen, helt enkelt inte skulle finnas utan emotioner.40 Detta eftersom etik, 

moral och lag är starkt kopplat till vår sårbarhet som dödlig varelse. Hon menar att om det inte 

fanns sådant som kunde såra oss, eller att ingenting utanför oss själva var viktigt, då skulle vi inte 

heller behöva etik eller lagar. De skulle inte ha någonting att slå vakt om. Men vi ÄR sårbara, menar 

Nussbaum, det är en del av vad det innebär att vara människa,41 och det är genom emotionerna som 

vi kan vi mäta vår sårbarhet.42 De är den instans som värderar saker och visar vad som är viktigt för 

oss, och utan dem har vi ingen egentlig användning för lagen eftersom inget brott kan anses vara 

viktig nog att reagera på.43 

Sambandet och relevansen mellan etik och emotioner ligger förstås också betydligt närmre oss 

själva än i en rättssal. Det finns med oss i vårt dagliga liv, även om det kan vara svårare att uppfatta 

och definiera det. Nussbaum använder sättet vi uppfostrar våra barn som exempel; vi lär våra barn 

att värdera sina emotioner, och ibland lär vi dem även att hysa emotioner som de inte hade från 

37 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law,  4
38 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, 10
39 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law,  12
40 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 222
41 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law,  7
42 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, .6
43 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, 11
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början.44 Exempel på detta kan vara rädsla för främlingar, eller medlidandet för en medmänniska. Vi 

lär dem också vilka värderingar det är rimligt att tillskriva olika objekt och hur starkt de bör känna 

inför något. Tex: Vi skäller på barn när de blir arga över att inte få se på tv en stund till. Vi som 

föräldrar har alltså gjort värderingen att det inte är lämpligt att känna så starkt över att missa ett tv-

program. 

Sammanfattningsvis konstaterar Nussbaum: ”In short, in an ethical and social/political creature, 

emotions themselves are ethical and social/political, parts of an answer to the questions, ”What is 

worth caring about?” ”How should I live?”45 

2.3.2. Det svåra med emotionens roll i etik

Till att börja med är Nussbaum noga med att poängtera att hon inte är ute efter att påstå att 

emotionerna ensamt kan stå som grund för en normativ etisk modell, (jag återkommer snart om 

varför), och menar att en normativ etisk teori behöver kunna stå för sig självt.46 Hon förklarar vidare 

att hon inte heller strävar efter att försvara någon särskild normativ etisk teori, utan vill snarare ge 

normativa förslag som ska kunna vara kompatibla med en väl fungerande etiska teori.47

Det som är emotionens etiska drivkraft, är också det som är det stora problemet. Eftersom 

emotionen kan uttsättas för rimlighetsprövning, vara tillgänglig för terapi och förändring,48 är den 

också på ett mer omedvetet plan utsatt för påverkan. Dels påverkas de av vår individuella 

livshistoria, men även av den kultur vi lever i.49 (Nussbaum nämner specifikt 5 saker i våra olika 

kulturer som kan komma att påverka våra emotioner: 1. De fysiska förutsättningarna där man lever 

och verkar. 2. Metafysiska föreställningar. 3. Seder och bruk. 4. Språk. 5. Sociala normer.) De allra 

flesta av oss har nog lagt märke till de kulturkrockar som uppstår när ett visst folk visar emotioner 

på ett sätt som vi själva inte är vana vid. (Detta kan vi har sett på film eller upplevt på riktigt.) En 

italienares framfusiga upprördhet kan tyckas mycket märklig för en svensk som hellre använder en 

mer passiv aggressiv stil. Denna skillnad har förvisso snarast med sättet vi visar våra emotioner på 

att göra, (kriterierna för lämplig beteendemanifestation av emotioner är socialt utlärda och olika i 

44 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, 34, Nussbaum, Upheavals of thought: the  
intelligence of emotions,137

45 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions,149
46 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 297-298
47 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions,. 298
48 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 148
49 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 140
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olika kulturer),50 där emotionen i sig likväl kan vara densamma.51 Men, påpekar Nussbaum, ibland 

kan den sociala erfarenheten påverka emotionen självt. Om det till exempel är otillåtet att visa ilska 

offentligt kommer emotionen ilska (om man nu ändå blir arg) förmodligen att blandas med 

emotionen skam.52 Den största påverkan har dock med värderingen att göra.53 Om vi fostras till att 

heder helt saknar värde kommer vi inte reagera när denna angrips, medan en person som fostrats till 

att värdera detta mycket högt kommer att känna mycket starka emotioner i samma situation. 

Nussbaum identifierar även ett annat problem som handlar om emotionens knutenhet till en viss 

person. Förutom all den påverkan som sker utifrån kommer emotionen även att påverkas av 

personens egna perspektiv. Nussbaums eudaimonistiska hållning gör sig nu synlig. De objekt som 

vi värderar (och utifrån vilka våra emotioner uppstår) måste värderas utifrån någonting. Nussbaum 

är av övertygelsen att vi värderar våra objekt utifrån den eudaimonistiska hållningen, dvs utifrån vår 

egen utveckling och våra slutgiltiga mål.54 Hur man uppnår eudaimonia är i sin tur individuellt, där 

var och en har en egen uppfattning om vad som är verklig viktig.55 Men eftersom eudaimonian då 

är olika för olika människor kommer en etisk undervisning baserad enbart på emotionell grund vara 

problematisk.56 Nussbaum tydliggör detta genom att titta närmre på emotionen 

medlidande/förbarmande (eng. Compassion) och menar likt 1700-talsfilosofen Adam Smith att en 

människa främst känner medlidande med det som händer nära en själv. Vi kan såklart även känna 

medlidande med det som händer långt bort, till exempel kan vi känna medlidande för offren i en 

jordbävning i Kina, men detta fokus kommer att försvinna helt ifall det händer något (betydligt 

mindre) närmre självet, till exempel att vi skadar lillfingret.57 Om vi enbart förlitade oss på 

medlidandet som etisk vägledare skulle detta kunna leda till ökade klyftor mellan länder och 

folkgrupper, och även bidra till att öka hierarkiska strukturer i det egna samhället.58 (Detta eftersom 

vi känner mest medlidande för de som är mest lika oss själva, vars situation vi lättare kan känna 

igen oss i.)

En emotion är med andra ord föränderlig och knuten till det individuella. Och det som är 

föränderligt är svårt att sätta som grund i etisk teori. I denna mångfald, hur ska vi någonsin kunna 

50 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 157
51 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions,  157
52 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions,160
53 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions,161
54 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions,147
55 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 49
56 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, 51
57 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, 51
58 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 387
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avgöra vilka emotioner och vilka reaktioner som är rimliga? Vad ska gemene man tro? Att gemene 

man är den praxis som bestämmer vad som är en rimlig emotion och ett rimligt beteende är i övrigt 

något Nussbaum anser vara ett problem eftersom gemene man inte nödvändigtvis är samma sak 

som en resonabel person!59 Utan att tala alltför mycket om hur vi annars ska avgöra vilka emotioner 

som är rimliga i moraliska frågor tycker Nussbaum att det är viktigt att ifrågasätta och vara 

medveten om denna eventuella skillnad.60

2.3.3. Hur tycker Nussbaum att vi bör vi använda emotionerna i vår etik?

Nussbaum ställer, medveten om problemen, dessa frågor: Varför bör en social ordning bruka 

emotionerna, istället för att bara skapa ett system av enbart regler och institutioner som stödjer  

reglerna? Och: Vilket positivt bidrag kan emotionerna ge till den etiska överläggningen, på både 

personligt och offentligt plan? 61

Som respons på den första frågan skriver hon att medlidandet, (och jag antar, i förlängningen, alla 

emotioner), är ögat genom vilket folk kan se det onda och goda som händer andra människor i dess 

fulla mening. Hon menar att vi inte får låta argumenten om emotionernas föränderlighet leda oss 

bort från dess förmåga att vara en etisk guide. De har värdefulla tillgångar som vi måste ta tillvara 

på,62 och de tillför i sig själva något som ligger nära hjärtat för varje etisk kod. Utan emotionen blir 

regler, principer och situationer helt enkelt blinda, långsamma och ofullständiga.63 Vi kan inte till 

fullo se vad det som har hänt.64 Utan emotionerna skulle vi dessutom förlora en viktig motiverare, 

vilken är nödvändig för att försäkra att ett politiskt system har en ordentlig chans att förbli stabilt 

över tiden.65 Ett samhälle som inte tillåter denna motivation är inte levande; det är ju genom folkets 

stöd det blir stabilt, något inga regler i sig självt kan.66

Att emotioner är viktiga i ett samhälle visar sig om inte annat vid olyckor, naturliga dödsfall och 

andra händelser som i sig inte bryter mot våra lagar och regler. Där är det emotionen som ingriper 

och inte principen! Att ha ett samhälle som enbart bygger på perfekta regler och hårdfasta principer 

59 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, 36
60 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, 36
61 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 298
62 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 386
63 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 392; Nussbaum, Martha Craven, Känslans skärpa,  

tankens inlevelse: essäer om etik och politik, B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1995, s. 81
64 Nussabum, Känslans skärpa, tankens inlevelse: essäer om etik och politik, 82
65 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 402
66 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 404
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blir därmed problematiskt, menar Nussbaum.67 De emotionella motiven måste erkännas i den 

politiska strukturen och i utbildningen av medborgare, utan denna utbildning och denna markering 

kommer ett samhälle snart att glömma bort de minsta i samhället.68 

För att hitta en lösning på emotionernas föränderlighet69 skriver Nussbaum att emotionerna måste 

kombineras med en etisk kod. Denna kod ska fungera som en sorts emotionell utbildning, vilken 

ska hjälpa emotionerna att kunna värdera på ett rimligt sätt. Hon tycker också att det finns skäl till 

att argumentera för att vi borde utbilda institutioner vilka vi sedan kan förlita oss på, så att vi slipper 

förlita oss på att människor ska vara emotionellt perfekta. (Vilket vi i sin tur vet att vi inte är eller 

ens kan vara, med tanke på den individuella eudaimonian och emotionernas skiftande öden).70 Men, 

menar hon, emotionerna måste i sin tur konsulteras när vi utbildar institutionerna.71 Därmed bildas 

en sorts tvåvägskommunikation, där individen påverkar institutionen och institutionen påverkar 

individen.72

Men är alla emotioner jämställda och positivt användbara? Nussbaum menar att de inte är det.73 

Hon skriver att det inte finns någon egentlig lista över vilka typer av emotioner som är bra och vilka 

som inte är det. En emotionstyp är inte ond eller god i sig själv, utan det handlar om vilken situation 

och vilket objekt som är inblandat, och vilka värderingar man tillskriver dessa. Först då kan vi se 

om den är lämplig.74 Nussbaum har vidare tittat närmre på tre emotioner som hon finner 

komplicerade, nämligen: medlidande/förbarmande (eng. Compassion), avsmak/avsky (eng. Disgust) 

och något som hon kallar för primitiv skam (eng. Primitive shame). Utifrån denna analys kommer 

Nussbaum fram till att emotionerna inte är jämlika, och att vi bör låta vissa av dem motivera oss, 

medan vi bör strunta i andra:

Medlidandet har, enligt Nussbaum, stor motiverande funktion och är därför användbar i vårt 

samhälle. Dock finner hon orsak att skilja mellan resonligt och oresonligt medlidande, där det är 

den resonliga vi bör sträva efter.75 Att medlidandet är resonligt innebär att den är kompatibel med en 

etisk teori.76 Vi kan  komma fram till vad som är ett resonligt medlidande genom att försöka svara 

67 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 404
68 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 405
69 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 386
70 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 403
71 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 387
72 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 405
73 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 453
74 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 453
75 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 447
76 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 414
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på vilket värde olika 'godheter' har och utröna vad som verkligen är viktigt och till vilken grad.77 

(Om jag har förstått Nussbaum rätt vill hon med detta mena att vi har en tendens att lägga oss till 

med triviala saker på vår lista över sånt som man kan känna medlidande över; som att sitta i en lång 

bilkö, eller att favoritchipsen är slut i affären. Självklart kan detta vara jobbigt och vi känner nog 

igen oss i en sådan situation och känner medlidande. Men vi vet också att dessa ting är triviala och 

att det inte känns helt rätt att vara hemskt upprörd över dem. Detta skulle alltså vara det oresonliga 

medlidandet.) Ett samhälle bör kunna fastställa basala godheter, vilka är det resonliga medlidandets 

grund, som ska vara tillgängliga för alla.78

Emotionen avsmak är en av de emotioner som, enligt Nussbaum, inte tillför något uppbyggligt till 

samhället.79 Hon anser att denna emotion är märklig genom att den knyter an till en situation eller 

ett objekt och får personen att känna som om självet vore besmittat; en besmittning som i själva 

verket är en ren fantasi, och individen reagerar med andra ord på något som inte har gett denne 

någon genuin skada.80 Till exempel: Personen X är ute och vandrar i skogen och råkar få syn på två 

kvinnor som kramas och pussas på en filt. X är emot alla typer av homosexuell kärlek och känner 

djup avsmak, som om deras blotta närvaro har besmittat X och blivit en del av denne själv. En sådan 

besmittning har alltså inte skett i verkligheten, X kommer inte att bli homosexuell av denna 

situation. Det händer att människor agerar utifrån denna emotion, till exempel att X skjuter ihjäl de 

två kvinnorna på filten (vilket i övrigt är en sann historia) eftersom de utsatt honom för denna 

avsmak, denna besmittning. Men en sådan stark reaktion anses idag inte vara rimlig (obs! detta är 

såklart olika i olika samhällen), eftersom emotionen avsmak inte anses utgöra en genuin hotbild. X 

hade helt enkelt kunna välja att gå därifrån för att slippa känna fortsatt avsmak. 

Emotionen primitiv skam handlar om den skam som människor känner inför människans svaghet, 

dess mänskliga kropp och förgänglighet. Detta är något som Nussbaum anser skadar människor och 

samhället eftersom det leder till ett sorts förakt. Dels självförakt men även förakt för det som är 

svagt i andra, vilket får konsekvensen att äldre, barn, funktionshindrade och dylika anses vara något 

dåligt.81 Denna skam bidrar också till den utseende- och träningshets som verkar öka mer och mer 

för varje dag som går.82 

77 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 415
78 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 416
79 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 423-424, 453
80 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 424
81 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 424, 453
82 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 425
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Sammanfattningsvis: Nussbaum menar att emotionerna fyller en viktig funktion för människan 

eftersom den är vår värderingsapparat. Hon menar även att den bör användas som sådan. Denna 

apparat är dock opålitlig och behöver utbildas och hopkopplas med en etisk kod. Vidare har 

emotionerna en stark motiverande funktion, men att alla emotioner inte är likvärdiga i detta arbete. 

Vissa emotioner är värda att lyssna på, medan andra inte är det. Medlidande, rädsla och ilska är 

exempel på känslor som bidrar med något viktigt, medan avsmak/förakt och primitiv skam är något 

som vi bör ignorera.

3. Analys

3.1 Är Nussbaums teori rimlig?

Så. Hur väl svarar Nussbaums teori på de kriterier jag satte upp i kap 1.6? (Låt oss repetera dem så 

att vi har dem färskt i minnet:)

1. Innehåll. Vad är en emotion? Vilken förståelse måste vi ha av en emotion för att den ska 

kunna anses ha en roll i vårt etiska övervägande? 

2. Giltighet. Bör emotionerna ha den avgörande rollen i vårt moraliska handlande, och med 

andra ord vara det som avgör om en handling är rätt eller inte? 

3. a) Motivation. Har emotioner en motiverande roll? Om ja, bör en etisk teori ta hänsyn till 

denna motivation? Om nej, kan de ändå tillföra något till en etisk teori? 

b) Handling. Måste det alltid följa en handling på en emotion? Om ja, vilken typ av 

handling? Vilken betydelse har dessa i vårt moraliska handlande? 

3.1.1 Innehåll

Denna punkt om emotionens innehåll har Nussbaum behandlat utförligt. Hon menar att en emotion 

till stor del är en kognitiv företeelse vars uppgift består i att reagera på något som händer i vårt liv, 

och därefter göra bedömningar och värderingar av det som har hänt för att se om de knyter an till 
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det som är viktigast för oss.83 Eftersom hon tillskriver emotionen dessa egenskaper är det en naturlig 

följd att de också påverkar vårt etiska liv, då de berättar för oss vad som är värt att värna om. Hon 

skriver också att emotionen själv, på grund av sina kognitiva egenskaper, kan utsättas för 

bedömning och att detta är något vi gör i samband med etiska överväganden.84  

Något som förvånade mig gällande Nussbaums definition av emotionerna handlar om det faktum att 

hon har skurit bort emotionen från alla sorters fysiska känslor, (i alla fall formellt om än inte 

informellt), och även om jag förstår hennes argumentation blir jag fundersam över om man 

verkligen kan ta bort detta moment utan att emotionen på något sätt tappar sin identitet. Jag håller 

med henne om att man inte kan identifiera vilken sorts emotion man har enbart utifrån vilken känsla 

man har, men innebär detta nödvändigtvis att man kan ta bort känslan helt och hållet? Om vi inte 

har en kroppslig reaktion, hur kan vi då uppfatta att vi faktiskt har en emotion? Smälter den inte in 

bland alla andra tankar och värderingar då? 

Nussbaum är på sätt och vis snål när hon erbjuder motargument för sin egen teori. Det finns tre 

röster i hennes utläggningar, där hennes egna är den första, den gamle Stoikern den andra och den 

tredje är någon hon helt enkelt kallar Motståndaren.85 Motståndaren tillskrivs åsikten att emotionen 

är helt okontrollerbar och därmed inte går att utgå ifrån i en etisk teori. Stoikern tillskriver 

emotionen att vara en bedömningsapparat, vilket också är grunden i Nussbaums teori.86 Skillnaden 

mellan stoikern och Nussbaum är att den tidigare anser att alla emotioner är av ondo eftersom de 

vilseleder oss att sätta värde på saker som egentligen inte är viktiga, vilket Nussbaum inte tror. 

Förutom dessa tre röster finns inga mellanting, och frågan är om det verkligen måste vara antingen 

eller? Kan en emotion till viss del bestå i bedömning och värdering, men även andra mer 

svårdefinierbara saker? Saker som man inte riktigt kan förstå hur de hänger ihop eller varför de 

uppträder, saker som just känsla. Nussbaum svarar, lite vagt enligt min åsikt, på denna fråga att vi 

absolut kan prata allmänt och metaforiskt om dessa,87 men att det helt enkelt inte går att inkludera 

dem i emotionens definition.

En annan sak värd att nämna handlar om att Nussbaum anser att emotionen oftast reagerar på något 

83 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 27-30; Nussbaum, Hiding from humanity: disgust,  
shame, and the law,  22

84 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the la w , 31-32
85 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, till exempel 24 
86 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions,22
87 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 63
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som händer bortom vår kontroll.88 Men stämmer det verkligen att det oftast är så? Jag skulle vilja 

hävda att emotioner minst lika ofta uppstår i samband med en händelse som jag faktiskt 

kontrollerar; som den sköna glada tillfredsställelsen som kommer från att jag har arbetat hårt med 

den här uppsatsen, och att den äntligen snart är klar. Det är jag som har sett till att den blir klar, och 

även om den inte blir godkänd kommer jag att känna vällust över att jag har gjort mitt bästa. Jag 

kontrollerar min egen insats, därmed är det inte bortom min kontroll. På ett annat sätt tänker jag att 

vi kan manipulera fram emotioner genom att göra sådant vars konsekvenser vi kan förutse, som att 

medvetet lägga en peng i tiggarens smutsiga pappmugg och därefter uppleva en sorts 

tillfredsställelse. Å andra sidan kan jag ju aldrig garantera att jag faktiskt kommer att få några 

emotioner fastän jag har gjort de uttänkta handlingarna. Jag kanske upplever en stor tomhet när jag 

har lagt i den där pengen istället för tillfredsställelse, och därmed måste emotionerna likväl anses 

vara lite okontrollerbara. Nussbaum kanske har en poäng ändå.

3.1.2 Giltighet

När det gäller en emotions giltighet är Nussbaum tydlig med att en emotion inte kan vara det som 

ensamt avgör om en moralisk handling är giltig. Den måste alltid kombineras med en etisk kod.89

Problemet med detta påstående är att hon aldrig riktigt förklarar hur vi ska göra detta, bara att vi bör 

göra det, och det hela blir väldigt luddigt. Hur ska vi adaptera våra emotioner på etiska principer, 

och hur vi ska adaptera etiska principer på emotionerna? Å ena sida anser hon att emotionen är en 

del av den etiska grundstenen, att dess kärna bär på något oumbärligt.90 Å andra sidan är hon väldigt 

hård mot emotionen och tycker att den är något man inte riktigt kan lita på, att den absolut inte kan 

stå ensam.91 Hon vill att emotionen (genom människor) ska utbilda institutionerna, vilka sin tur ska 

undervisa människornas emotioner, vilka i sin tur ska undervisa institutionerna...92  Det blir som 

rundgången med hönan och ägget, vad kommer först?  Och hur ska det göras? Vems tolkning av 

emotionerna ska utbilda institutionerna? Gemene man? Men med tanke på att gemene man inte 

nödvändigtvis är en resonlig person93 borde vi nog inte förlita oss på gemene man heller. Om inte 

gemene man, så vem? 

88 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 43
89 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 297-298
90 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 386
91 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 297-298
92 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 453
93 Nussbaum, Hiding from humanity: disgust, shame, and the law, 36
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Har emotionen någon giltighet överhuvudtaget? Det är svårt att avgöra om Nussbaum tycker det 

eller inte, men eftersom hon är övertygad om att emotionerna måste kombineras med en etisk kod 

känns det som att vi återigen är förvisade till förnuftets förmåga att urskilja rätt från fel. 

3.1.3 Motivation och handling

Den här punkten är den som enligt mig är den mest intressanta i analysen av Nussbaums teori. Hon 

menar att vissa emotioner absolut har en motiverande roll och att vårt samhälle dessutom behöver 

emotioner av just den anledningen. Utan motivation är vårt samhälle nämligen ofullständigt och i 

riskzonen för att bli turbulent.94 Däremot håller Nussbaum inte med om att en emotion måste 

innefatta en handling. Hon skriver att det förvisso ofta verkar finnas ett begär att vilja handla på ett 

visst sätt,95 men att detta inte nödvändigtvis behöver vara ständigt förekommande eller innebära en 

faktisk handling. Därför bör dessa moment inte heller innefattas i emotionens definition.96

Först ett kort inlägg om huruvida en emotion skulle tillföra något till vårt etiska tänkande även om 

den inte hade någon motiverande roll. Nussbaum borde anse att den skulle ha det i och med att den 

har förmågan att visa oss vilka värden som är verkligt viktiga. (Å andra sidan kanske man inte kan 

skilja på motivation och att ha en åsikt om vad som är viktigt?)

Låt oss nu börja med att titta närmre på vad Nussbaum menar med att bara vissa emotioner kan 

tillskrivas rollen som motiverare. Hon skriver att vi i allmänhet måste vara medvetna om att det inte 

är själva emotionstypen som avgör om den är lämplig som motiverare eller inte, eftersom en 

emotion inte är inte ond eller god i sig själv. Istället handlar det om situationen, objekten och de 

värderingar som är inblandade. Först när vi vet detta kan vi se om den är lämplig.97 Nussbaum är en 

smula vag över hur detta egentligen ska gå till, och är kanske lite väl naiv över mänsklighetens 

förmåga att kunna enas om vad som är lämpliga värderingar i en viss situation. Samma sak gäller 

hennes fördjupning i emotionen medlidande. Denna emotion är uppbygglig, menar Nussbaum, men 

bara en viss del av den; det som hon kallar det resonliga medlidandet. Medlidandet är resonligt om 

den är kompatibel med en resonlig etisk teori,98 och vi kan därmed hitta vilket värde olika 'godheter' 

har och avgöra vilka som borde vara de basala godheterna. Utifrån dessa kan vi sedan kan grunda 

vårt resonliga medlidande. Återigen är Nussbaum vag när hon ska beskriva hur vi ska gå till väga 

94 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 402
95 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 135
96 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 135
97 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 453
98 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 414

22



för att enas om dessa basala godheter. Vad innebär det egentligen att medlidandet ska vara 

kompatibel med en resonlig etisk teori? Kan man ta vilken etisk teori som helst? Vem ska avgöra 

vad som är en resonlig sådan? Ett sätt att kunna närma sig dessa problem vore att sätta upp kriterier 

över vad som skulle behöva uppfyllas för att kunna tillskriva något att ha ett basalt värde, något som 

Nussbaum alltså inte har gjort. Vi kan konstatera att mycket återstår för Nussbaum att göra innan 

hon på allvar kan erbjuda en modell som på ett övertygande sätt kan visa oss hur vi ska adaptera 

emotionernas viktiga etiska  funktioner i en normativ etisk teori.   

För att gå vidare kan vi titta på det som Nussbaum skrev om emotionens begär efter att vilja handla  

på ett visst sätt. Hon skriver det på tal om att det ofta följer en handling på en emotion, men jag 

undrar om inte det begär efter att vilja handla egentligen betyder samma sak som motivation? Jag 

tänker att det är det, och om det då är som Nussbaum säger, att detta begär inte alltid är närvarande, 

måste vi fråga oss om emotionen verkligen kan inneha rollen som motiverare. Om motivationen 

lika gärna kan utebli, vad händer då med det där samhället som var beroende av motivationen för att 

inte bli turbulent? Kan vi verkligen tillskriva emotionen så stort ansvar om den är så oberäknelig? 

Detta är något Nussbaum inte går in på. Vidare kan vi ifrågasätta, vilket skulle hjälpa oss att komma 

runt det tidigare problemet, huruvida begäret efter handling någonsin är helt frånvarande. Lycklig 

kärlek, skriver hon, kan ge ett begär efter att handla på ett sätt som får kärleken att fortsätta, men 

kan lika gärna manifestera sig som blott översvallande glädje och kontemplation.99 Detta påstående 

stämmer inte enligt mig. Självklart kommer lycklig kärlek att följas av översvallande glädje, men 

jag tror inte att det är allt den kommer att känna. Jag tror aldrig att vi blir kvitt begäret att handla på 

ett sätt som gör att vår kärlek och glädje fortsätter. (En icke-handling är ju fortfarande en vald 

handling.) Likaså är det problematiskt om en emotion inte har ett begär efter en viss handling, eller 

något motivation som vi även har kallat det, eftersom den skulle vara tämligen likgiltig. Likgiltig 

eftersom vi då uppenbarligen inte bryr oss om vad som händer. Men kan något som enligt 

Nussbaum sägs vara förknippat med vår eudaimonia, vårt allra viktigaste, någonsin vara likgiltigt? 

Det borde det inte kunna vara. Därför anser jag att om Nussbaums definition av vad en emotion är 

ska vara fri från självmotsägelse måste hon omdefiniera denna ståndpunkt.

Låt oss nu se närmare på handlingen i sig. Huruvida en handling är ett okontrollerbart gensvar på en 

emotion är något Nussbaum inte specifikt går in på. Däremot kan vi utifrån vårt eget rättssamhälle 

se att frågan inte är helt självklar. Ibland anser vi att en handling är helt frånkopplad emotionen och 

därmed frivillig, som när mannen i skogen sköt de två älskande kvinnorna. Då tycker vi att han 

99 Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 135
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borde ha kunnat hejda sig. Om en mamma, istället, efter att ha hittat sin dotters döda kropp ger sig 

på mördaren som stillsamt vandrar därifrån en bit bort skulle vi inte vara lika övertygade om att det 

går att skilja hennes ilska från hennes gärning. Åtminstone, tror jag, att ett sådant försvar brukar 

vinna större mark än vad mannen som sköt de två kvinnorna får, trots att han på samma sätt 'svarade 

an' en emotion. Vari består denna skillnad? Tycker vi att handlingen är frivillig eller inte? Hur har 

det sett ut hos oss själva när vi upplever en emotion riktigt starkt? Jag är emot alla typer av 

våldsakter, men visst har jag kastat något hårt i marken så att det gått sönder när jag har varit riktigt 

arg. Efteråt har jag inte riktigt fattat vad som hände. Hade jag kunnat hejda mig i den stunden? Om 

nej, varför kan vi hindra oss i vissa situationer men inte andra? Frågorna är många och det skulle 

behövas ytterligare en uppsats att undersöka om emotionsrelaterade handlingar är frivilliga eller 

inte. Jag tror att vi i den här uppsatsen för nöja oss med att konstatera att vi inte vet.

En helt annan aspekt av samma sak är om inte emotionerna i sig själva är handlingar. Vi pratar i alla 

fall om dem som någonting vi gör. (Att hata, att älska, att vara rädd, att känna medlidande osv.) 

Likaså antyder det faktum att vi utför rimlighetsprövning på emotionerna att de innebär en handling 

av något slag, varför skulle vi annars känna oss manade att bedöma dem? (Vi skulle ju inte bryr oss 

om någons emotion som vi aldrig uppfattar), Av dessa anledningar anser jag att emotionerna på 

något sätt borde kopplas ihop med handlingar, även om jag i skrivande stund inte kan säga exakt 

hur.   

I övrigt: om vi inte upplever varken känsla eller motivation, kan vi då förstå att vi har en emotion? 

Om om vi inte uppfattar den, existerar den verkligen då? Ett svar som Nussbaum skulle kunna ge på 

detta är argument att vi kan ha emotioner utan att vara medvetna om dem, något som hon kallar för 

background judgements100 och som vi, trots att vi inte är medvetna om dem, ständigt förhåller oss 

till. Den allmänna rädslan inför vår egen dödlighet är ett sådant exempel, där allt vi säger och gör 

korrelerar med detta faktum utan att den nödvändigtvis är kopplad till en särskild känsla eller 

specifik handling. Är detta ett riktigt påstående? Jag tycker att det är ett rimligt påstående så långt 

att en emotion kan ligga i bakgrunden, eller som jag skulle vilja kalla det: latent, precis som minnen 

eller övriga tankar kan göra. Det jag däremot inte tror att man kan göra är att likställa de latenta 

emotionerna med de aktiva, eftersom det blir som att prata om två olika saker.  

100Nussbaum, Upheavals of thought: the intelligence of emotions, 67-79
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4. Slutsats

Nussbaum har gjort en stor insats i och med sitt arbete med att analysera emotionerna. Hon har 

kommit med många relevanta och intressanta poänger, där de största i min mening har handlat om 

att föreslå en förståelse av emotionerna som är betydligt annorlunda från vad jag (och förmodligen 

många med mig) från början hade föreställt mig.  

Jag ställde mig frågan: Vilken roll bör, enligt Nussbaum, emotionerna ha i etiken och kan hennes  

teori anses vara rimlig utifrån föreslagna kriterier? och i min analys har jag visat att hennes teori 

behandlar alla punkter jag satte upp men att den inte alltid övertygar. 

På punkt 1 tycker jag  att hennes argumentation om varför emotionen är kognitiv är övertygande, 

och detsamma gäller hennes uppfattning att emotionen har med det som är viktigt för oss att göra. 

Hon är mindre övertygande när det gäller kopplingen mellan känsla och emotion, eftersom 

argumenten för hennes ståndpunkt saknar en bredare undersökning.

På punkt 2 argumenterar hon övertygande om varför en emotion inte ensamt kan vara det som avgör 

om en handling är rätt eller inte. Hon vill förena emotionen med en etiskt kod, men lyckas inte 

förklara hur detta ska gå till. 

På punkt 3 övertygar hennes allmänna uppfattning att emotionerna faktiskt har en viktig roll att 

fylla i vår etik, nämligen att agera motiverande, men återigen lyckas hon inte ge en lösning på hur 

de ska fylla sin roll.

Slutligen: Hur kan vi knyta an Nussbaums teori på de tankar jag hade i min introduktion? Jo, då 

skulle vi se att mina emotioner, i exemplet med de svältande barnen i Afrika, först har gjort en 

värdering att det är negativt att barn svälter, att deras välbefinnande hör till någonting som är viktigt 

för mitt eget välbefinnande. För det andra motiverar, (men tvingar inte), emotionerna mig till att 

göra något åt det, och jag skänker en peng. Detta innebär dock inte att jag därmed har handlat rätt, 

vilket är något vi bara kan konstatera om en etisk teori kommer fram till samma sak.
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5. Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka emotionernas roll i vår etik. Detta har jag 

undersökt med hjälp av filosofen Martha Nussbaum, vilken har utformat en väl tilltagen teori om 

både emotioner och dess roll i etik. Genom att sätta upp tre punkter på vad en teori om emotioners 

roll i etik bör innehålla, (1. innehåll, 2. giltighet, 3. a) motivation och b) handling) har jag tolkat och 

analyserat Nussbaums teori, som hon skriver om i sina böcker Hiding from humanity: disgust,  

shame, and the law och Upheavals of thought: the intelligence of emotions.

Nussbaums teori har behandlat alla punkter jag ställde upp och bör därmed anses vara komplett, om 

än inte helt övertygande på alla punkter. Det hon kommit fram till är:

1. En emotion består av kognitiva processer som genom sitt fokus på ett medvetet objekt bildar 

övertygelser och värderingar om sådant som berör det vi tillskriver vara viktigt.

2. Emotionen har inte ensamt giltighet att besluta huruvida en handling är rätt eller fel.

3. a) Den har en stark motiverande funktion, men innebär inte att en 3 b) handling måste äga 

rum.

Nussbaums teori är väl utarbetad när hon förklarar varför det är viktigt att emotionen bör ha en roll i 

vår etik. Teorin är dock mindre utarbetad, och mindre övertygande, när det gäller att förklara hur det 

ska gå till när vi adapterar emotionerna på etiken.  
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