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Abstract

Hegels herre-slav-dialektik har sedan dess tillkomst kommit att stå modell för många teorier 

om frigörande och revolutionära samhällsomvälvningar. Som Judith Butler påpekar slutar 

dock avsnittet i Andens fenomenologi i ett fiasko. Det blir ingen realiserad frihet och 

medvetandet snärjer i stället in sig i självförnekande praktiker i sitt ihärdiga försök att komma 

till rätta med den absoluta frihetens okuvliga bud. Vi får ”det olyckliga medvetandet”. I denna

uppsats utforskas detta förlopp närmare i samspråk med bland andra Butler och Slavoj Žižek. 

Fokus ligger på begreppet egensinnighet (Eigensinnigkeit) och den paradoxala roll detta har i 

utvecklingen mot frihet. Hur ser egentligen möjligheterna ut för ett överskridande av 

hämmande relationer som den mellan slaven och herren med ett hegelianskt dialektiskt 

synsätt? En slutsats är att de två kapitlen om slaven och herren och ”det olyckliga 

medvetandet” tillsammans illustrerar Hegels insisterande på nödvändigheten av både den 

abstrakta, universella friheten – som ofta tar sig extrema uttryck i sin ensidighet – och dess

konkreta dito. Denna aspekt går lätt förlorad med Butlers Foucault-inspirerade syn på 

motstånd, vilket kommer att utvecklas som ett parallellt spår nedan.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hegel’s master-slave dialectic has often been used as a model or starting point for later

theories about emancipation and subversive changes in society. But one often overlooks the 

fact that the chapter in The Phenomenology of Spirit ends in disaster, as Judith Butler remarks. 

Instead of realising freedom, the consciousness gets entangled in self debasing activities in its 

attempts to master the unrelenting principles of the abstract freedom. We get “the unhappy 

consciousness”. This development is further examined in this essay in dialog with Butler and

Slavoj Žižek, amongst others. Focus is placed on the concept of stubborn attachment

(Eigensinnigkeit) and the paradoxical role this plays in the development towards freedom. 

What are the possibilities for transcending a detrimental relationship like the one between 

slave and master according to the Hegelian dialectic? A conclusion drawn here is that the two 

chapters about the master and the slave and “the unhappy consciousness” together exemplify

Hegel’s assertion of the necessity of having both the abstract, universal freedom – which often 

take extreme expressions in its one-sidedness – and its concrete correspondence. This aspect 

is easily overlooked with Butler’s Foucault-inspired view on resistance – a suggestion that 

also will be further developed in the following.
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1. INLEDNING

1.1 Problemformulering

Denna uppsats behandlar frågan om egensinnighet (Eigensinnigkeit) hos Hegel, som den 

beskrivs i avsnittet om ”det olyckliga medvetandet” i Andens fenomenologi. Närmare bestämt 

hur denna egensinnighet samspelar med dialektiken i begreppen frihet och erkännande i den 

välkända figuren ”herre-slav-dialektiken”. (Med egensinnighet avses ungefär ett tänkande 

eller görande i extremer där man omedvetet eller rent av tjurskalligt blundar för den andra 

sidan av en dualism.) En egensinnig bindning till de krafter som har format ett subjekt kan stå 

i vägen för frigörelse, till exempel kan en stark identifikation med en viss nationalitet eller

klass stå i vägen för förändring och skiftningar i normer enligt mer universalistiska värden.

Men jag vill med denna uppsats också titta närmare på hur det motsatta kan vara fallet hos 

Hegel – hur ett handlande i ytterligheter är det främsta vapnet för att transcendera och 

omstöpa oförnuftiga och ofria samhällsinrättningar.   

       Hos Hegel kan man tala om både universell frihet och konkret frihet. Den förra 

karaktäriseras av förmågan att abstrahera från allt bestämt innehåll som ett rent ”jag”. Den 

senare, den sanna konkreta friheten, består enkelt uttryck i att varken vilja den universella 

obestämbara friheten eller det bestämda, begränsade livet, utan båda samtidigt.1 Hegels 

egensinnighet tycks främst gälla för tillfällen då ”medvetandet” ensidigt klamrar sig fast vid 

antingen det universella eller det sinnliga, naturliga jaget. För att kunna bryta sig ur ett 

hämmande samhällsskick måste subjektet alltså tömma sig på allt partikulärt innehåll och 

överskrida de betingelser som det är beroende av för sin identitet. Hegels exempel på detta är 

herren och slaven. Dessa medvetandeformer är förmedlade genom varandra, existerar endast i 

relation till varandra. 

       Temat för denna uppsats är den problematik som Hegel möjligen var först att formulera –

dilemmat att frigörelse alltid tycks ske i kamp mot någon viss fiende och att detta andra som 

definierar kampen svårligen kan tänkas bort ur ekvationen. Om en viss typ av samhälle 

frambringar subjekt som endast kommer till sin rätta genom en identifikation med endera av

positionerna enligt herre-slav-modellen – varför skulle då den arbetande undersåten vilja 

rubba den ordning som i praktiken hade skapat denna känsla av självständighet? ”Slaven” 

tvekar att kasta av sig sina verkliga eller symboliska bojor eftersom man inte vet vad som 

                                               
1 Hegel, Philosophy of right, s 18-19.
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befinner sig på andra sidan denna relation och börjar värdesätta det lilla han eller hon har 

lyckats tillskansa sig i form av erkännande.

       I Hegels beskrivning uteblir denna revolutionära frigörelse eftersom slaven, som genom 

arbetets och historiens gång har insett sitt universella värde, i stället för att försöka realisera 

friheten snärjer in sig i motsägelser. Men slaven binder sig inte vid sin partikulära identitet 

som man lätt kan tro – utan vid den universella frihetens orealiserbara karaktär; ett förlopp 

som jag kommer att utveckla närmare i denna uppsats.

       Min egen tolkning kommer att relateras till Judith Butlers läsning av ”det olyckliga 

medvetandet” i The Psychic Life of Power, Theories in Subjection. Butlers angelägna arbete 

figurerar genomgående som en dialogpartner eftersom hon sätter den grundläggande frågan 

om frigörelsens yttre gräns hos Hegel (och rent allmänt) i centrum – det vill säga den envisa 

bindning vid den hand som håller en nere i en underordnad position. Denna uppsats är också 

en kritik av Butlers tolkning i syfte att komma närmare en samtida förståelse av detta problem 

mer troget den hegelianska dialektiken. Jag vill visa att det finns fog att se egensinnigheten

(”stubborn attachment” på engelska) som en viktig del i dialektiken, i processen mot 

realiserad frihet. I kritiken av Judith Butler kommer jag att stödja mig på vissa klargörande 

utläggningar av främst Slavoj Žižek och även Theodor W. Adorno.

       Butler vill i detta sammanhang huvudsakligen läsa Hegel som en föregångare till vad 

Michel Foucault kom att kalla subjektivering (assujetissement). Detta begrepp avser att det 

inte finns något rent subjekt som bara väntar på att frigöras från yttre förtryckande krafter, i 

stället finner subjektet sig i den paradoxala situationen att det bara kan bli en autonom agent 

genom att underkasta sig och i processen göra sig beroende av dessa formande krafter.2 Butler 

använder Hegels beskrivning av ”det olyckliga medvetandet” som illustration för detta. Denna 

medvetandeform kan sägas vara en slags introjektion av kampen mellan herren och slaven, 

där kampen om frigörelse förs mot den egna kroppen i stället för mot ett annat medvetande. 

Hegel tycks vara den första som insåg det som senare Nietzsche, Freud med flera skulle 

komma att utveckla: att själva försöket att förneka det kroppsliga begäret i själva verket ger 

upphov till en ödesdiger fixering vid denna förnekelse. ”Det olyckliga medvetandet” är 

splittrat i en ändlig, oväsentlig (syndig) halva och en oändlig, fri (verklig) halva; just i sina 

försök att tänka bort den ena extremen, i sina besvär med det kroppsliga, fäster det allt större 

vikt vid just denna. Då båda dessa motsatspar är förmedlade genom varandra blir varje försök 

till ensidighet en återvändsgränd.

                                               
2 Butler, The psychic life of power, Theories in subjection, s. 83-84.
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[G]enom att denna fiende alstras i själva sitt nederlag, och det medvetande som fixeras 
på honom snarare än att bli fritt därifrån alltid förblir därvid och alltid ser sig själv som 
förorenat […] ser vi här en personlighet som inskränkts till sig själv och sitt eget futtiga 
görande, fångad i grubblerier över sig själv, lika olycklig som fattig.3

Butler menar dock att Hegel i slutet av nämnda avsnitt sviker denna insikt då han, genom 

prästen som förmedlande ”tredje part” mellan ”det olyckliga medvetandets” tudelade hälfter, 

upphäver begärets onda cirkel – dess smått masochistiska drag att fästa vid, och härleda 

njutning ur, den repression som söker hämma detta begär. Jag vill med denna uppsats 

argumentera för att Hegel här i första hand kritiserar en viss fanatisk övertro på subjektiva 

moraliska övertygelsen genom att uppvisa absurditeten i dess benhårda krav. Det prästen 

symboliserar är den samhälliga medieringen som får till stånd en vändning från den 

universella friheten till den verkliga världen och den konkreta friheten, där dessa radikala 

principer kan realiseras. Det vore ju heller inte Hegel om inte båda sidorna av friheten spelade 

sin nödvändiga roll i den fortsatta dialektiken.

       Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: a) Vilken roll spelar begreppet 

Eigensinnigkeit i förhållande till frigörelse, enligt figurerna Herre-slav-dialektiken och ”det 

olyckliga medvetandet”? – samt b) Hur stämmer Judith Butlers tolkning av ”stubborn 

attachment” överens med källtexten och Hegels filosofi på ett mer övergripande plan?

     

1.2 Introduktion till Hegels filosofi 

Jag skulle vilja inleda denna uppsats med det hopplösa tilltaget att kort sammanfatta 

grunddragen i Hegels filosofi. Hegel var som bekant tidigt ute med att förstå de filosofiska 

sanningarna och de mänskliga lagarna som historiskt situerade, som någonting som hade en 

tillkomsthistoria på vilken de nuvarande sanningarna vilade. Därför är det kanske enklast att 

börja från slutet. Det är nämligen det Hegel själv gör, trots att själva framställningen i det 

viktiga verket Andens fenomenologi tar sin början i ”den sinnliga vissheten”, det mest 

rudimentära vetande. Hegel ansåg att verklig kunskap endast var möjlig så att säga i 

efterhand; sent i utvecklingen när en kunskapsform hunnit blir gammal och nästan livlös. 

Detta gör hans dialektik en smula feg, skulle man kunna anmärka, men däri ligger också dess 

styrka och rättfärdigandet av det hegelianska systemets extremt höga ambitioner. Slutmålet 

                                               
3 Hegel, Andens fenomenologi, s. 191.



6

för andens fenomenologiska resa är nämligen inget mindre än uppnåendet av den ”absoluta 

kunskapen”, vilken kan sägas sammanfalla med Hegels ökända tankar om historiens slut.

       Det har spekulerats mycket i vad ”historiens slut” egentligen innebär. Somliga ser det

som en bekräftelse på hans konservativa drag, närmare bestämt i affirmationen av frihetens 

realiserande i det befintliga (den preussiska staten), medan andra har en mer öppen bild av det 

och ser det snarast som en epistemologisk eller kognitiv insikt. Denna flitigt debatterade fråga 

har ingen avgörande betydelse för just denna uppsats, men jag finner personligen större värde

och även riktighet i den senare hållningen. Även om Hegel såg framför sig frihetens 

realisering i staten trodde han knappast att historien tog slut i någon påtaglig mening eller att 

ingenting mer någonsin skulle hända. Den absoluta kunskapen handlar mer om hur 

medvetandet förhåller sig till sig själv. Till grund för denna form av kunskap ligger satsen att 

substansen ska betraktas som substans och substansen ska betraktas som subjekt.4 Enligt 

Hegel ska detta förstås som att allt ”innehåll [är] sin egen reflexion i sig”.5 Den bestämda 

tillvaron och ”andravaron” är två sidor av samma mynt. 

       Denna Hegels syn på individens relation till det allmänna har sin grund i Spinozas 

substansbegrepp. Dock hade Hegel problem med de deterministiska dragen i Spinozas 

metafysik – om allt som existerade var ett perfekt uttryck av gud, om man redan är allt man 

kan vara, varför skulle man då sträva efter något som var mer rationellt och fritt? Spinozas 

immanenta och determinativa lära måste därför kompletteras med den absoluta idealismens 

frihetsbegrepp. Men man kan inte påstå att Hegels system är någon enkel syntes av dessa två 

element. Idealismens sättande av sig själv som ett fritt subjekt, så oberoende av yttre påverkan 

som möjligt, var såklart en naiv hållning, vilket inte minst Hegels kritik av Kant och Fichte 

visar.6 Frederick Beiser förklarar att Hegels vändning till den aristoteliska teleologin är 

lösningen på detta dillemma om ändlighetens och frihetens problem hos Spinoza, samt de

idealistiska föregångarnas övertro på det omedelbara förnuftet och friheten.7 Om detta är allt 

för förenklat kan jag personligen inte avgöra, men det i hög grad pedagogiskt

åskådliggörande. Hegels organiska eller teleologiska synsätt, där det absoluta utvecklar sig 

som ett levande ting genom olika stadier, gör det möjligt för Hegel att behålla Spinozas 

immanens samtidigt som utveckling och transcendens blir en del av en historisk process.

        Detta grepp låter Hegel tala om någonting ”i sig” (Ansich) och samma sak ”för sig” (für 

sich). Den förra termen syftar på tinget som ouppfylld potential, den senare på det stadium då 

                                               
4 Malabou, The Future of Hegel, Plasticity, Temporality and Dialectic, s. 133-134.
5 Hegel, Andens fenomenologi, s. 89-90. Citat s. 89.
6 Beiser, Hegel, 59 och 72-73.
7 Beiser, Hegel, 94-95.
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tingets ändamål har realiserats. Sättet som det absoluta utvecklar sig sker enligt (det 

förenklade) schemat: enhet – differentiering och skillnad – enhet i skillnaden, menar Beiser.8

Detta brukar också ännu mer förenklat beskrivas som ”tes – antites – syntes”. Det väsentliga 

är dock att kunskap är något som omprövas efter motsägelser med erfarenheten och att det 

omprövade är en del av den senare förståelsen och därför bevaras som ett moment i den.

       Det medium som denna dialektiska process sker i och igenom är ”anden”, eller ibland 

”världsanden”. Detta dunkla begrepp kan tolkas på många sätt, men man måste kanske som 

läsare av Hegel förr eller senare bestämma sig för om man anser att denna ande på något sätt 

bär spår av en religiös gud, en ”yttre rörare” av något slag eller om den är det helt kontingenta 

och samlade uttrycket av mänsklig aktivitet. Frustrationen som detta begrepp medför kommer 

med all önskvärd tydlighet till uttryck i Herbert Marcuses definition av anden:

The world mind is the hypostatic subject of history; it is a metaphysical substitute for the 
real subject, the unfathomable God of a frustrated humanity, hidden and awful, like the 
God of the Calvinists; the mover of a world in which all that occurs does so despite the 
conscious actions of man and at the expense of his happiness.9

Varför förnuftet tycks realisera sig själv genom att ompröva sig själv på basis av sina 

erfarenheter får vi aldrig riktigt veta. Inte mer än att det är en ”förnuftets list” (List der 

Vernunft). Det är dock bara utifrån den absoluta kunskapens position, i begripandet av 

subjekt-substans-tanken som vi är kapabla att dechiffrera förnuftets list. För Hegel är det 

vetenskapens (filosofins) uppgift att vara

den list som under sken av att avhålla sig från verksamhet iakttar hur bestämdheten och 
dess konkreta liv, just genom att den menar sig upprätthålla sig själv och driva sitt 
särskilda intresse, är det omvända: ett görande som upplöser sig och gör sig till ett 
moment i helheten.10

Hegel säger alltså att filosofen är denna list. Denna passage i Andens fenomenologi stödjer 

Slavoj Žižek (och andras) tes om att Hegels process är en nödvändighet som produceras 

retroaktivt. Den dialektiska processens nödvändighet är något som subjektet (själv bara ett 

”tomrum”) sätter i efterhand.11 Historiens slut signifierar för Žižek snarast den grad av 

självreflexion som mänskligheten har uppnått i det moderna. Denna position förutsätter dock, 

                                               
8 Beiser, Hegel, 80-81.
9 Marcuse, Reason and revolution – Hegel and the rise of social theory, s. 234.
10 Hegel, Andens fenomenologi, s. 90.
11 Žižek, ”Är det fortfarande möjligt att vara hegelian idag?” i Att läsa Hegel, s 327 och 331. Citat s. 331.



8

måste man medge, att det alltid finns en sammanhängande historia att berätta och förekomsten 

av ett subjekt som finns där på slutet, redo att berätta den.12 Troligen är det Hegels 

självutnämnda ställning av bättre vetande som gör att andens fenomenologiska resa ofta 

liknas vid en Odyssé för det mänskliga medvetandet – vi vet redan att det kommer gå bra i 

slutändan, men den fantastiska resan måste ändå redogöras för.

       Filosofin är alltså ”sin tid fattad i tankar”, som det berömt uttrycks i inledningen till 

Rättsfilosofin13. Dialektiken relaterar alltså alltid på något vis till samtiden. Dess drivkraft är 

de tillfällen då begreppet om något motsägs av erfarenheten av detta något, som är mer än 

eller annorlunda än man först trodde. Viktigt att komma ihåg är att denna process är 

immanent, den utvecklas ur sig självt. Och i processen förändras inte bara medvetandets 

förhållande till tingen, utan tingen förändras med vårt nya förhållande till det.14   

       Den absoluta kunskapen är, som namnet antyder, en epistemologisk fråga men denna 

kunskap måste som sagt relateras till en värld. På det följer att en absolut kunskap måste ha att 

göra med en värld som på något vis avspeglar denna kunskap. Begreppet frihet måste 

rimligtvis ha realiserats i den verkliga världen. Enligt Marcuse finner Hegel att människan har 

en egenskap som gör denna uppgift genomförbar, nämligen att hon kan negera alla sina blott 

givna omständigheter. På grund av denna förmåga kallar Hegel också subjektiviteten för 

”absolut negativitet”15 (mer om detta senare i denna uppsats).

       

1.3 Att tänka Hegel bortom Hegel

Denna studie syftar främst till att utreda Hegels syn på frigörelse i allmänna termer.

Underförstått är att kategorierna slav och herre i Hegels användning kan ersättas av andra 

likvärdiga agenter, ett mönster som ju hegelreceptionen uppvisar ett överflöd på. I Butlers 

läsning av ”stubborn attachment”-fenomenet refereras i första hand också till kategorierna 

slaven och herren (de mer samtida feministiska slutsatserna utvecklas utförligare senare i The 

Psychic Life of Power). Men eftersom Butler arbetar med en tydligt feministiskt agenda och 

jag själv kritiserar henne på vissa punkter vill jag börja med att ta upp något som kanske är 

självklart: Hegel var ingen feminist. Tvärtom kan man säga att han, de fåtal gånger i hans 

verk som kvinnans roll berörs, ger uttryck för den misogyna kvinnosyn som var vanlig för 

                                               
12 Žižek, ”Är det fortfarande möjligt att vara hegelian idag?”, s. 324-326.
13 Grundlinien der Philosophie des Rechts, i denna uppsats Philosophy of Right (övers) S.W. Dyde.
14 Marcuse, Reason and revolution, s. 93-94. Citat s. 93.
15 Marcuse, Reason and revolution, s. 95.
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hans tid (och ännu inte är utrotad). Kvinnan kopplas till det naturliga, passiva, jordnära och 

familjen, medan mannen är den aktive som får tillträde till andens, etikens och förnuftets rike. 

Som Kimberly Hutchings förtjänstfullt argumenterar i boken Hegel and Feminist philosophy

är det inte särskilt fruktsamt att försöka släta över dessa drag hos Hegel, precis som det vore 

lika fel att avfärda hela hans filosofi på grund av dem. I enlighet med det som sagts om den 

absoluta kunskapen ovan menar Hutchings att man i stället måste tänka Hegel vidare och 

förlänga hans dialektiska tänkande in i samtiden. Hutchings menar att Hegel transcenderar sig 

själv. Hans kvinnofientliga uttalanden kan kritiseras med hjälp av de begrepp om förnuft, 

kunskap och sanning som kan utläsas ur Hegels egen filosofi. 

       Även Slavoj Žižek arbetar utifrån en liknande ståndpunkt, där det gäller ”att vara mer 

hegelian än Hegel själv”. Han framhåller att Hegel även i hans mer konservativa sena skrifter, 

där sedlighetens trygga tillfredställande av stillsamma begär förespråkas framför de den mer 

extrema universella frihetens bud, avvisar tanken på något samhälles försoning. Kriget 

(konfrontationen med döden) kommer i sista hand vara det som återför medborgarna till den 

abstrakta och allmänna negativiteten.16

       Hegel har fel i flera samtida frågor eftersom hans subjektiva bedömning inte längre kan 

hållas för giltig i den sociopolitiska kontexten, eller på andens nuvarande stadium, menar 

Hutchings. Den hegelianska poängen är att det inte existerar några sanna evigt fixerade 

normer – men detta innebär heller inte att alla seder i det verkliga livet (Sittlichkeit) skulle 

vara godtyckliga. De är i stället beroende av ömsesidigt erkännande, uppfattningar om 

sanning produceras i ett socialt sammanhang. Viktigt är att påpeka att denna kritik av Hegel 

(eller könsmaktsordningens om man så vill) baseras på människors upplevda brist på 

överensstämmelse med de normer som de förväntats motsvara. Hegels filosofi baserades i 

första hand på erfarenheten och det skulle en modern feministisk hegeliansk filosofi också 

göra.17

      Feminister har generellt sett ett ambivalent förhållande till Hegel, enligt Hutchings. Detta 

sedan de Beauvoir (som kan sägas vara den som introducerade hegeliansk terminologi inom 

feministisk filosofi) drog slutsatsen att ”kampen om erkännandet” i slutändan endast ställer 

kvinnor inför valet att bli en man eller att förbli ”den Andre”.18 Vilka element i Hegels filosofi 

är det då som trots allt har lockat feminister allt sedan de Beauvoir? Enligt Hutchings delar 

den feministiska filosofin i regel Hegels strävan att gå bortom de binära motsatsparen –

                                               
16 Žižek, ”Är det fortfarande möjligt att vara hegelian idag?”, s 340-341. Citat s. 341.
17 Hutchings, Hegel and feminist philosophy, s.105-109.
18 Hutchings, Hegel and feminist philosophy, s.71.
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exempelvis natur-kultur, universellt-partikulärt, förnuft-känsla, subjekt-objekt, autonomi-

heteronomi.19 Just sådana ensidigheter är också temat i Hegels beskrivning av ”det olyckliga 

medvetandet” som står i fokus i denna uppsats – främst kropp kontra tanke och den rena 

evigheten kontra den syndiga förgängligheten. ”Det olyckliga medvetandet” figurerar i 

Andens fenomenologi som en beskrivning av det antika samhällets övergång till det 

tidigkristna, men det är också ett slags efterspel till den berömda skildringen av herre-slav-

dialektiken, vilken som sagt har stått modell för många senare omformuleringar, till exempel i 

termer av en kamp mellan proletariat och kapitalist, kolonisatör och koloniserad eller man och 

kvinna.

2. HEGEL OCH BEGREPPET FRIHET

2.1 Om Herre-slav-dialektiken

Enligt Hegel själv är kapitlet ”Självmedvetandets självständighet och osjälvständighet; 

Herravälde och slaveri” startpunkten för den resa som ska visa självmedvetandet vad anden 

är, nämligen enheten av motsatserna: Å ena sidan den absoluta substansen (ungefär: den

underliggande grunden för fenomenen som de ges för oss; det som är föremål för jaget20) och 

å andra sidan dess motsats – fria självständiga självmedvetanden. Anden är inte det enkla 

självmedvetandets medvetande om sig själv, den är med Hegels berömda ord: ”jag som är vi, 

och vi som är jag”.21

       Det finns såklart otaliga utläggningar om vad Hegel egentligen avsåg visa med detta 

relativt korta avsnitt. Jag tror att man, som exempelvis Marcuse, måste trycka på att Hegel 

faktiskt var en föregångare till Marx, inte bara negativt, utan genom att göra frågan om 

erkännande till en realitet människor emellan, och framför allt en fråga om arbete, 

underkastelse och förtingligade relationer.22 Men det är också viktigt att trycka på den 

metafysiska och epistemologiska sidan av ”herravälde och slaveri”, som Frederick Beiser gör.

Beiser återknyter till Hegels aversion mot dualismen. Herre-slav-dialektiken ska enligt honom 

också läsas som en kritik av Kants och Fichtes ”jag” som slits mellan två extremer: det egna 

                                               
19 Hutchings, Hegel and feminist philosophy, s. 2.
20 Hegel, Andens fenomenologi, s. 78.
21 Hegel, Andens fenomenologi, s. 165.
22 Marcuse, Reason and revolution, s. 115.
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medvetandet och ett oåtkomligt ting-i-sig. Schelling hade i sitt försök att nå fram till verklig 

subjekt-objekt-identitet argumenterat att det var möjligt att abstrahera från det subjektiva för 

att få kunskap om det absoluta, om verkligheten själv. Enligt Beiser menade dock Hegel att 

detta vore att bortse från det faktum att Kant och Fichte ansåg att det rena ”jaget” var en 

förutsättning för kunskap över huvud taget, en förutsättning som inte går att tänka bort utan 

att använda sig av det (vilket ju i utvidgad bemärkelse fortfarande är Butlers problem). 

Schelling hade skjutit ”det absoluta vetandet” ur en pistol, som Hegel uttrycker det.23

       Hegels lösning blir att tona ner medvetandets roll och föra fram det intersubjektiva 

självmedvetandet, som finner sin sanning endast i relation till ett annat självmedvetande.

”What Hegel essentially does in these chapters is to socialize Kant’s idealism, so that the ’I’

of Kant’s ’I think’ must be a part of a ’We think’”.24 Med andra ord produceras

kunskapsmässiga utsagor om sanning, etiska normer och subjektivitet i en viss samhällelig

och historisk kontext. 

       Att ”anden”, som det är tal om här, utges för att vara världen i-sig ska, enligt Adorno, inte 

tolkas som ett utslag av hybris. Det hegelianska subjekt-objektet är subjekt, det vill säga att 

det rena ”jaget” måste kunna relateras till ett specifikt jag för att inte bli nonsens.

The farther Hegel takes idealism, even epistemologically, the closer he comes to social 
materialism; the more he insist, against Kant, on comprehending his subject matter from 
the inside out. […] It [Hegel’s idealism] feeds on the experience that nothing exists outside 
what is produced by human beings, that nothing whatsoever is completely independent of 
social labor.25

Hållningen att tolka ”saken själv” inifrån och ut eller immanent är som sagt viktig för Hegel. 

Det kan alltså aldrig vara tal om att applicera något externt, på förhand givet, raster på ett 

material. (Vilket för övrigt är anledningen till att dialektiken i första hand inte ska ses som en 

metod.) 26 Subjektet kan alltså inte bara tas för givet som en bärare av vissa egenskaper och 

transcendentala förmågor, utan uppkomsten av dessa måste redogöras för.

      ”Herravälde och slaveri” anspelar givetvis på det faktum att det i historien (och samtiden) 

existerar maktförhållanden som medför att inte alla individer kan sägas vara fria självständiga 

subjekt. I det narrativ som Hegel nu inleder i Andens fenomenologi gör medvetandet (vilket 

som sagt måste kunna kopplas till en partikulär individ), som har uppnått en viss grad av 

                                               
23 Beiser, Hegel, 175-176.
24 Beiser, Hegel, 177.
25 Adorno, Hegel: Three studies, s. 15-16, citat s. 68.
26 Hegel, Andens fenomenologi, exempelvis s. 85 och s. 91.
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självmedvetande och självständighet, erfarenheten att det inte kan upprätthålla sitt oberoende, 

det inser att det finns andra viljor som motsäger dess inbillade autonomi. Till en början blir 

reaktionen på denna insikt att kräva erkännande – inte i form av ömsesidighet utan i form av 

krav på underordning och erkännandet av rätten till absolut oberoende. En maktkamp följer på 

detta, ”en kamp på liv och död”. Men, som Beiser påpekar, är detta inget ”allas krig mot alla” 

i Hobbes mening. Snarare är det en kritik av Hobbes pessimistiska människosyn där 

självbevarelsen alltid får sista ordet, menar Beiser, och påpekar att Hegels hållning är att 

människan till och med är beredd att offra sitt liv för att uppnå frihet.27 Denna frihet är såklart 

än så länge helt och hållet oreflekterad när segraren i denna kamp gör förloraren till slav 

(herren kan inte döda den blivande slaven för då fanns ingen att ge honom erkännande).  

       Den relation som de nu ingår är splittrad i två och samtidigt, mer eller mindre omedvetet, 

ömsesidigt medierad. Slaven, som har hela sitt vara i arbetet är bara till genom herren, som i 

sin tur bara kan upprätthålla sin position av arbetsgivare/slavdrivare och njuta de färdiga 

produkterna av arbetet genom slavens görande. Men genom ett slags ”historiens förnuft” visar 

det sig att de båda genom sina handlingar på var sitt håll understödjer framväxten av ett sant 

självmedvetande hos båda sidor. Herren är undandragen slitgörat, han (oftast är det ju en han) 

behöver inte sysselsätta sig med ”det negativa” hos de producerade sakerna, det arbete som 

försätter människan i bojor, enligt Marcuse. Herren, som bara njuter tingen som färdiga 

produkter, är alltså helt beroende av slaven som producerar tingen och som så att säga skriver 

in sig själv i dem. Paradoxalt nog är det slaven som först uppnår en slags oberoende, en hel 

tillvaro (eller åtminstone inbillat hel eftersom han eller hon inte får njuta frukten av sitt 

arbete). Genom sitt arbete får slaven insikt i den stora betydelse han har för reproduktionen av 

samhället och utvecklar så småningom ett självmedvetande. Herren i sin tur blir medveten om 

detta och inser sitt beroende av slaven. Åtminstone på ett intellektuellt plan har ett tänkande, 

fritt självmedvetande uppstått. Men ännu är inte friheten levande, det vill säga reellt 

existerande och realiserad.28  

      Viktigt att påpeka är att slavens frigörelse inte kan komma genom en enkel gest från 

herren. Slaven måste sätta sitt eget liv på spel i kampen på liv och död så att allt bestämt 

innehåll i dess ”naturliga medvetande” skakas om och blir flyktigt.29 Hegel trycker alltså 

bokstavligen på vikten av att släppa taget om denna ”egensinnighet” som binder en vid den 

bestämning som, även om den säkerställer en någorlunda trygg existens, håller en nere och 

                                               
27 Beiser, Hegel, 184-187.
28 Marcuse, Reason and revolution, s. 116-119.
29 Hegel, Andens fenomenologi, s. 174.
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reproducerar en oförnuftig tillvaro. Förvisso måste man senare vända ner från den abstrakta 

negativa dimensionen – ”negativ frihet” – och välja den faktiska partikulära världen (en kritik 

Hegel riktar mot såväl hinduismen som terrorväldet i den franska revolutionen)30.

      Susan Buck-Morss, som i ”Hegel och Haiti” argumenterar för en läsning av herre-slav-

dialektikens som skiljer sig såväl från Marcuses (och andra marxistiska läsningar) som från

Beisers epistemologiska genom att insistera på att Hegel stödjer sig på och beskriver en 

aktuell och epokgörande händelse i hans samtid, nämligen slavrevolutionen på Haiti. Hon 

påpekar att syftet med slavarnas resning, kampen på liv och död, inte heller kan mynna ut i att

man helt enkelt vänder på relationerna så att slaven upprepar herrens misstag och underkuvar 

denne.31 Buck-Morss pekar förvisso på att slavarna i Hegels framställning själva valde att 

förbli underkuvade, en hållning som Hegel tycks ha kvar även senare i karriären. Hon citerar 

rättsfilosofin, Grundlinien der Philosophie des Rechts: ”Men att någon är slav ligger i deras 

egen vilja, liksom det ligger i ett folks vilja att vara underkuvat. […]”32 Det är förvisso svårt 

att bortse från det cyniska i detta, men läses det med den kyliga saklighet hos den som kallade 

historien för en slaktbänk bekräftar det också förekomsten av det som är temat för denna 

uppsats hos Hegel, nämligen den ”egensinnighet” som binder det frihetstörstande subjektet till 

den hand som håller denne nere.

       Detta förhållande befästs alltså då den negativa friheten inte fullt ut har genomsyrat 

subjektet.

2.2 Vilja och frihet

Innan jag går in på Judith Butlers tolkning av fortsättningen på detta narrativ i ”det olyckliga 

medvetandet” vill jag först säga något mer om Hegels syn på det som står på spel. Det är nog 

ingen överdrift att som Frederick Beiser påstå att samtliga hegelforskare är överens om att 

frihet är det viktigaste begreppet hos Hegel och dialektikens slutgiltiga mål. Däremot ges 

ingen enhetlig formulering av detta begrepp i Hegels verk, utan dess betydelse tycks i stället 

skifta beroende på vart i utvecklingen och i vilket sammanhang man griper tag i det (det är 

alltså ej undantaget den dialektiska rörligheten hos begreppen).33 Förutom Andens 

fenomenologi hänvisas i den följande diskussionen främst till Hegels rättsfilosofi, Grundlinien 

                                               
30 Hegel, Philosophy of right, s 15-16.
31 Buck-Morss, ”Hegel och Haiti” i Att läsa Hegel, s. 273-274.
32 Buck-Morss, ”Hegel och Haiti”, s. 403 (not 101).
33 Beiser, Hegel, 197.
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der Philosophie des Rechts, som tillkom ungefär 15 år efter Fenomenologin. Jag anser dock 

att jämförelser kan göras utan större problem. Det behöver knappast påpekas att mitt urval av 

Hegeltolkare är väldigt begränsat.

       Enligt Beiser kan begreppet frihet hos Hegel betyda oberoende eller självtillräcklighet, 

det kan också betyda självstyre eller autonomi (såtillvida att de lagar som man åtar sig att 

följa är förnuftiga). En annan närbesläktad variant är självbestämning (Selbstbestimmung, 

self-determination) som avser att självet styr över sina handlingar utan inblandning från yttre 

krafter, man är fri eftersom man sätter sina egna principer i egenskap av autonom agent. 

Selbstbestimmung syftar också på att viljan väljer ett visst bestämt objekt i denna värld.

Självmedvetande är naturligtvis en förutsättning för frihet, eller kanske till och med dess 

realiserande. Det paradoxala är att friheten både är selbstbestimmung och universell strävan. 

Varje fri person måste kunna abstrahera från sin partikulära bestämning och rationellt 

överväga sina handlingar, enligt Beiser. Sådan själv-reflexion innebär det något svårtydda i att

viljan väljer sig själv (den fria viljan har sig själv som objekt).34 Herbert Marcuse förklarar att 

varje ensidig fixering vid någon av viljans motsatser (den universella negationen av all 

partikularitet kontra att bestämma sig för något i det partikulära) resulterar i negativ frihet.35

       Om negativ frihet kan sägas vara avsaknad av tvång, ren autonomi, och positiv frihet 

däremot att följa en viss väg som leder till frihet, något i stil med att följa en viss moralisk 

princip eller lag (med visst inslag av tvång) – då blir Hegels slutsats, föga förvånande, att 

varken den ena eller den andra kan vara hela sanningen.36

       Man kan nog i stor utsträckning tacka Kant för Hegels intrikata formulering av friheten. 

Hegel var inte nöjd med Kants förvisande av den sanna friheten till den noumenala sfären, där 

friheten kunde tänkas som något obetingat. Och att likställa friheten med den goda viljan går 

heller inte. Hegel ansåg att Kants kategoriska imperativ – att handla så att maximen för ens

handlingar skulle kunna upphöjas till allmän lag – endast var ”tom formalism”. Som Steven 

B. Smith visar (och många andra) kunde till exempel Marquis de Sade sanktionera sina

sadistiska nöjen genom det kategoriska imperativet.37 Kritiken av Kants moralfilosofi var 

dock något som växte fram hos Hegel över tid. Han var som ung en övertygad kantian och 

trodde i motsats till den mer försiktige läromästaren även på en snar revolution i Tyskland.

Även om Hegels relation till franska revolutionen förblev tvetydigt är det tydligt att han blev 

mer och mer tveksam till den. Man kan nog formulera Hegels invändning mot revolutionens 

                                               
34 Beiser, Hegel, 197-199.
35 Marcuse, Reason and revolution, s. 188.
36 Beiser, Hegel, 202-203.
37 Steven B. Smith, “Hegel’s critique of liberalism” i The American political science review #80, s. 127-128.
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senare faser i termer av brist på negativ frihet, alltså friheten ur det subjektiva perspektivet, 

avsaknad av yttre tvång. Hegel kom i alla fall, enligt Steven B. Smith, att ogilla allmänviljans 

oförmåga att tolerera något utanför den. Vägran att inse att även allmänviljan hade sin grund i 

de partikulära individer som utgjorde den ledde till häxjakt på dem som avvek från dess 

imperativ. Den absoluta friheten kunde bara förstöra ett samhälle inte bygga upp det igen. 38

       Men som Adorno visar i Hegel: Three studies är Hegels lösning på problemet att man 

inte kan tänka frihet utan nödvändighet inte att söka ett mellanting mellan de två extremerna, 

vilket allt sedan Kierkegaard är en vanlig feltolkning. Hegels radikalism ligger enligt Adorno 

i att förmedlingen sker i och genom extremerna.39 Till detta hör att Hegel såg sanningen som 

en process och inte som något statiskt. Den genom reflektion uppkomna insikten att det 

förhanden givna – det som man har satt som sant (eller fritt) – aldrig är hela sanningen, är 

enligt Adorno att betrakta som försoningen med de orättvisor som den subjektiva sidan får 

utstå. Det faktiskt varande är förnuftigt endast om det subjektiva Selbstbestimmung förstås 

som en del i den objektiva förnuftstanken, och dess frihet på något vis skiner igenom.40 Om 

inte annat som potential.

       Att dialektiken sker genom extremerna antyder att Hegels begrepp om egensinnighet

både kan vara ett sätt att uppnå den abstrakta friheten och att förhindra den. Slavoj Žižek

argumenterar, i polemik med Judith Butler, för att det hegelianska subjektets envisa eller 

ensidiga fixering vid något partikulärt som är objekt för dess begär är själva förutsättningen 

för handling. Detta görande behöver inte vara repetitioner av de sedliga normerna utan kan 

vara subversiva och rubba ingrodda föreställningar. Den andra sidan av ”stubborn 

attachment” är mer skadlig. Subjektet som fäster vid någon orubblig abstrakt moralisk lag 

(som ”det olyckliga medvetandet”) förblir inaktivt, eftersom alla tänkbara handlingar förblir 

en avvikelse från denna universella princip. Paradoxen är, som Žižek ser det, att subjektet –

om det ska kunna frigöra sig från sin partikulära identitet (etnicitet är exemplet som ges) –

måste fästa sig vid något annat godtyckligt innehåll. På så vis kan den envisa fixeringen

fungera som motstånd till förändring och universella strävanden, samtidigt som det också har 

potentialen att sätta igång en sådan mediering. ”This idiosyncratic feature, of course, is in 

itself contingent and unimportant: a metonomy of void, of nothingness – willing this X is a 

way of ’willing nothingness’”. 

                                               
38 Steven B. Smith, “Hegel’s critique of liberalism”, s. 129-131.
39 Adorno, Hegel: Three studies, s. 8-9.
40 Adorno, Hegel: Three studies, s. 37 och s. 44.



16

     Slutligen ska sägas att Hegel också skiljer mellan subjektiv och objektiv frihet. Det förra är 

ett kognitivt tillstånd där subjektet har insett det existerande som förnuftigt. Det senare syftar 

på det objektiva förverkligandet av friheten i samhället och dess institutioner, i det etiska 

livet.41

2.3 Sedlighet kontra abstrakt frihet

Insikten i det som Hegel kallar anden är som sagt slutmålet för rörelsen som går via herre-

slav-dialektiken över det olyckliga medvetandet och dess försoning. Viktigt att poängtera är 

att anden, Geist, ligger närmare uppfattningen om det etiska livet än det moraliska (i Kants 

bemärkelse). Enligt Hutchings finns det en ständig motsatsställning mellan Sittlichkeit och 

Moralität hos Hegel. Sittlichkeit, som är andens mest konkreta manifestation, syftar mer på de 

mellanmänskliga normerna, seder och bruk, vilka som anden är föränderliga, medan 

Moralität, syftar på den hållning som enbart utgår från den subjektiva rationaliteten och som 

snärjer in sig i dikotomin mellan autonomi och heteronomi.42 Det moraliska kopplas till 

tanken på det fria och icke-materiella kontra det materiella och bundna, enligt Hutchings. 

Moralisten sätter själv, genom övertygelse eller inlevelse, de moraliska imperativ som han 

ämnar följa. Att leva helt efter den kantiska översinnliga sfärens bud är dock omöjligt menar 

Hegel, eftersom varje handling redan förutsätter att naturen inverkar och stör dess 

avgränsning mot förnuftet. Kants ideala moralitet är som bekant också något man strävar efter

men aldrig riktigt kan uppnå. I Hutchings läsning menar Hegel att samvetet kan vara grund till 

både godhet och ondska och således mynnar ut i ren godtycklighet.43 Inte för att moraliteten 

skulle vara helt förkastlig eller falsk, den är till och med en del av det etiska, dock är den

illusorisk, menar Hutchings, eftersom den upphöjer sin subjektivt härledda sanning till något 

transcendentalt och universellt som skulle existera bortom anden och naturen. Inte minst visar 

den feministiska kampen om att moraliska principer och omdömen inte är en gång givna utan 

produceras i en specifik social miljön.44

       En viktig anmärkning som här inställer sig är dock att även om den moraliska 

övertygelsen är illusorisk så är den likväl nödvändig för social förändring, som Slavoj Žižek

                                               
41 Knowles, Hegel and the philosophy of right, s. 75.
42 Hutchings, Hegel and feminist philosophy, s. 40.
43 Hutchings, Hegel and feminist philosophy, s. 123-124.
44 Hutchings, Hegel and feminist philosophy, s. 126-128.
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hävdar (och jag ämnar visa i min läsning av ”det olyckliga medvetandet”). Endast genom de 

destruktiva krafterna som frigörs genom den abstrakta friheten är verklig social förändring 

möjlig. Sittlichkeit, den konkreta livsvärlden, måste ibland skakas om av det moraliska 

motståndet gentemot de konkreta normer man föds in i. ”Hegel ’becomes Hegel’ when he 

fully endorses the disruptive ’abstractly negative’ skandalon of Christ’s emergence – when, 

that is, he renounces the nostalgic hope of a return to a new version of Greek mores as a 

resolution to the problems of modernity.”45 Žižek menar att det förmenta tvånget att böja sig 

för makten och acceptera sin plats i den organiska helheten är helt och hållet missvisande 

gällande Hegel. Subjektets triviala och godtyckliga val, ”I want it because I want it”, är det 

sätt på vilket det universella kan bli ”för sig”, faktiskt existerande. ”[T]he fact that ’Substance 

is [also to be conceived of as] Subject’ means that this explosion of the organic Unity is what 

always happens in the course of the dialectical process”.46

       Men gränser måste sättas för dessa farliga krafter, enligt Hegel. Fanatiskt insisterande på 

den abstrakta friheten kan resultera i livsförnekande praktiker, vilket exemplifieras med 

hinduismen, som enligt Hegel är ett begärande av intet. Genom bramanismens

kontemplerande av det egna jagets tomhet kan universalitet uppnås, men den är som sådan 

abstraktion helt liv- och intresselös. Mer påtagligt manifesteras denna abstrakta frihet i den 

franska revolutionens skräckvälde.47 Hegel upprepar i Rättsfilosofin att detta var ett fanatiskt 

viljande av en abstraktion. Ingen samhällelig institution kunde duga åt de radikala ideal av 

jämlikhet man hade satt upp, därför måste allt bestämt samhälleligt förstöras då detta inte 

kunde motsvara det perfekta. Men även den ensidiga, abstrakta universaliteten har en 

bestämning enligt Hegel – just i denna avsaknad av bestämning har den sin partikularitet och 

brist. Den konkreta universaliteten är däremot en högre manifestation av universalitet 

eftersom den inser att det partikulära redan är en del av det universella, på så vis bekräftar den 

i den verkliga världen vad den abstrakta negativiteten redan var implicit, menar Hegel. 

Föreningen av dessa två element, att se universalitet och konkret frihet immanent i varandra, 

var vidare vad Kant och Fichte inte lyckades med.48

       

                                               
45 Žižek, The ticklish subject, s. 108-109. Citat på s. 109.
46 Žižek, The ticklish subject, s. 111-112. Längre citat på s. 112.
47 Hegel, The philosophy of right, s. 14-15.
48 Hegel, The philosophy of right, s. 16-17.
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3. JUDITH BUTLER OCH SUBJEKTIVERINGENS PARADOX

Som vi har sett syftar Eigensinnigkeit på någon slags förmåga eller disposition att fästa vid ett 

X, som kan vara ett objekt för begäret eller idéer, normer och så vidare. Framför allt är det en 

vilja som står i motsättning till något främmande som hotar medvetandets bekväma jag-känsla 

– i den bemärkelsen är det snarast tal om en slags o-vilja. Judith Butler kallar fenomenet en 

ängslig flykt från rädslan (”fearful flight from fear”) där det etiska uppstår som ett försvar mot 

den absoluta rädslan. Man klamrar sig fast vid sig själv helt enkelt.49 I Butlers fall handlar det 

kanske i slutändan främst om den egensinniga fixering (Stubborn attachement) som 

reproducerar subjektet i enlighet med den heterosexuella normen (Oidipuskomplexet). Butler 

noterar i kapitlet ”Stubborn Attachment, Bodily Subjection” i The Psychic Life of Power att 

teorier om erkännande inspirerade av Hegel ofta utelämnar att slav-herre-dialektiken 

utmynnar i en smärre katastrof; det som skulle vara herrens och slavens fria erkännande av 

varandra slutar i självpålagt slaveri.50

       Butler beskriver slavens och herrens relation som en slags förnekelse (disavowal), en 

överenskommelse i det tysta där slaven går med på affären: ”You be my body for me, but do 

not let me know that the body you are is my body.” Slaven/arbetaren lär sig så småningom att 

känna igen sig själv, se sitt eget ”tecken” i tingen även om herren genast skriver över det då 

han tar produkterna i besittning. Men detta kontrakt får inte bli medvetet och erkänt eftersom 

slavens underordning då skulle bli smärtsamt tydlig. Den autonomi som slaven faktiskt 

uppnår i sitt självständiga arbete är inte komplett på grund av detta slutgiltiga beroende av 

herren. Det uppstår två autonomier som utesluter varandra. Butler öppnar upp för möjligheten 

att effekterna som detta förhållande har genererat kan överskrida den kontroll som herren har, 

eller tror sig ha, i maktspelet.51

       Om kampen på liv och död resulterade i ett dominansförhållande som syftade till att döda 

den andre inom livets kontext så återuppstår nu denna rädsla när detta dominanssystem visar 

sig ohållbart, menar Butler. Däremot är det inte ett annat medvetande som hotar slaven utan

rädslan består denna gång i att slaven tvingas ge upp det som han har skapat. Flyktigheten i 

hans arbete, de ting som han formar och som formar honom, har karaktären av något 

övergående, menar Butler. I sitt negerande arbete konfronteras han med den slutgiltiga 

negationen, döden. ”[T]he determinate and transient character of the thing will imply the 
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determinate and transient character of the bondsman.” Slaven gör nu allt för att undvika 

bekantskapen med döden. Han klamrar sig envist kvar vid de fasta punkter i hans bestämda 

tillvaro så att innehållet i hans naturliga medvetande inte helt och hållet skakas om och sätts 

på spel, som beskrivet ovan.52 Värt att påpeka är att denna övergång till ”det olyckliga 

medvetandet” för Butler fortfarande handlar om ”kroppslig död”. Kroppen signalerar terror, 

menar Butler, vilket hör ihop med att slaven inser att han är ändlig – ”subject to death”.53 Jag

vill längre fram argumentera för att detta inte är Hegels huvudpoäng. Dilemmat är snarare de 

två autonomier som Butler beskriver och insikten att införandet av verklig frihet troligen på 

nytt skulle väcka upp kampen på liv och död. Därför blir slaven så att säga en smula 

reaktionär. Det är upplevelsen av den abstrakta friheten som snärjer in subjektet i ett 

dualistiskt tänkande och hindrar friheten från att realiseras. Det ska framhållas att Butler på 

annat håll, i Subjects of desire, beskriver förloppet på ett sätt som jag tycker är mer korrekt:

”herren lever i fruktan för sin kropp, medan slaven lever i fruktan för friheten”.54

       Som lösning på dödläget som nu har uppstått mellan herre och slav introducerar Hegel 

stoicismen, vilken Butler träffande kallar en slags försvarsmekanism (i psykoanalytisk 

bemärkelse). Här börjar det alltså bli tal om ett material med anspråk på någon form av

historisk giltighet. Stoikern drar sig undan världen in i en subjektiv och rationell värld. Detta 

undandragande från världen och sin egen plats i den blir dock i längden ohållbart eftersom 

just det faktum att man negerar omvärlden förutsätter ett bestämt själv. På detta följer då 

skepticismen, som betvivlar och negerar allt och gör detta tvivel till dess konstituerande 

grund. Men detta ständiga tvivel och uppradande av motsatser för dess höga nöjes skull är 

fortfarande en slags egensinne. Butler citerar Hegel: ”it is in fact like the squabbling of self-

willed children [eigensinniger Jungen] who by contradicting themselves buy for them selves 

the pleasure [die Freude] of continually contradicting one another”. Detta förfarande är 

närmast sadistiskt menar Butler, men varar heller inte så länge eftersom skeptikern snart stöter 

på en annan skeptiker med samma agenda och får genom detta uppleva vad det innebär att 

vara en av dessa ”andra” som försätts i ständig motsägelse.55

       Efter skepticismens sammanbrott följer ”det olyckliga medvetandet”, ett stycke som

Butler med rätta anser föregriper Nietzsches teorier om samvetet och ressentimentet. ”The 

sadism directed towards the other is now turned back on consciousness itself. […] As a dual 

structure, the unhappy consciousness takes itself as its own object of scorn.” Denna nya 
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självföraktande medvetandeform delar sig i två halvor, en essentiell, oföränderlig och en 

oväsentlig, föränderlig del. ”Det olyckliga medvetandet” vet om sin egen motsägelsefulla 

konstitution men försöker förpassa denna motsägelse till den oväsentliga halvan, enligt Butler.

En ond spiral av dåligt samvete och självförebråelse blir följden av detta eftersom 

medvetandet omöjligen kan undgå sin kroppslighet och föränderlighet.56

       Ett sätt för ”det olyckliga medvetandet” att överbrygga denna dualism blir att försöka få 

det kroppsliga att likna den eviga sidan genom olika fromma ritualer (hängivelse eller 

Andacht), men att försöka känna det eviga genom den förgängliga kroppen blir såklart 

kontradiktoriskt. Denna plågsamma insikt blir skäl för nya självförebråelser. ”The 

transcendent is what is always missed, and so haunts this consciousness as a figure of what is 

permanently inaccessible, forever lost.”57 Detta sista är viktigt för Butlers användning av 

Hegel i kontexten av hennes psykoanalytisk färgade filosofi om begäret och dess inverkan vid 

subjektets genes. Det tas inte upp i direkt anslutning till det nyss anförda, men det är en av 

Butlers centrala teser i The Psychic Life of Power att genus skapas delvis genom ett 

förnekande av den homosexuella bindningen. Endast genom att förneka bindningen till det 

ena könet kan individen växa upp till ett fullvärdigt subjekt. Bindningen till personer med 

samma kön är för evigt förlorad, till förmån för den strikta dualismen. Denna förlust 

återkommer (enligt modellen ovan) och hemsöker det heterosexuella subjektet, vilket lider av 

en slags konstitutionell melankoli.58

       Men tillbaks till kapitlet om ”stubborn attachment”, där Butler beskriver den fortsatta 

utvecklingen för Hegels melankoliska medvetande. Nu är vi i den tidigkristna världen (även 

om Hegel inte bokstavligen säger det). Den oändliga sidan ger upp sin förkroppsligade form 

genom att offra sig till förmån för det inomvärldsliga livet. Enligt Butler är Kristus-referensen

här att förstå som ett förkroppsligande som ständigt står i tacksamhetsskuld. Medvetandet 

tackar för sitt liv, sitt arbete – allt uppfattas som en gåva. Men på grund av att en annan är 

skuld till detta medvetandes liv är det självt inte ansvarigt för sina egna handlingar. Detta 

rimmar dåligt med dess försök att bevisa sin tacksamhet. ”Paradoxically, performance 

becomes the occasion for a grand and endless action that effectively augments and 

individuates the self it seeks to deny.” Medvetandet vill bli av med ansvaret för sina 

handlingar men just denna praktik visar att det inte går. I dess desperata försök blir det allt 
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mer fixerat vid just det som anses mest besudlat hos det. Butler kallar det negativ narcissism 

när medvetandet på detta sätt finner njutning i sin egen eländighet.59

       Butler lyfter fram den kroppsliga sidan av detta. Kroppen är det djuriska som inte har 

någon betydelse för anden. Kroppen är fienden. Eftersom medvetandet ser sig själv som ett 

intet blir dess görande ett görande av intet. Som botemedel mot denna totala nedvärdering av 

kroppen, som enligt Butler får till följd att jaget upplever sig som det exkrement det utsöndrar, 

introducerar Hegel prästen. Denne aktör återkopplar medvetandet med den rena och oändliga

dimensionen. Prästen är förmedlaren som ger förnuftiga råd till ”det olyckliga medvetandet”, 

mildrar dess börda och skuld. Eftersom kroppen inte kan förnekas helt måste den avsägas 

genom religiösa ritualer. Mot kroppsliga nöjen och njutningar ställs uppoffring och 

avhållsamhet. Här menar Butler att Hegel avviker från sina tidigare insikter. Denna 

självreflexiva vändning mot kroppen borde fortsätta att genera narcissistisk självupptagenhet 

och masochistisk njutning men mynnar i stället ut i en religiös försoning i anden. ”Hegel 

departs from what has been the pattern of explanation, in which a self-negating posture is 

underscored as a posture, a phenomenalization that refutes [motbevisar] the negation it seeks 

to institute.60

       Det hegelska narrativet är alltså enligt Butler inte längre troget figuren ”stubborn 

attachment”. Helt plötsligt har medvetandet frigjort sig från bundenheten till det kroppsliga, 

där det allra syndigaste blev föremål för särskild omsorg (negativ narcissism).        

Fortfarande är det så att (det före detta olyckliga) medvetandet förlägger sin njutning, lönen 

för mödan, till en himmelsk översinnlig värld. Men denna smärtsamma fördröjning av 

tillfredställelsen är inte längre förenad med njutning. ”For Hegel, this eschatological 

transformation of the pain of this world into the pleasure of the next establishes the transition 

from self-consciousness to reason.”61 Kort sagt, vad hände med Hegels proto-psykoanalytiska 

insikt att repressionen i sig blir en källa till njutning?

3.1 Konsekvenser av Butlers ståndpunkt i relation till frigörelse

Butler kallar genomgående ”det olyckliga medvetandets” principiella förhållningssätt till 

kroppen för etiskt (”ethical imperatives” till skillnad från Freud som sysslade med ”moral 

imperatives”). Dessa etiska normer uppstår som ett defensivt försvar mot den absoluta 
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rädslan.62 Det Hegel har insett (innan han överger denna insikt) är att man inte kan undkomma 

begäret, hur mycket man än försöker fly från det. Själva negerandet av kroppen förutsätter att 

kroppen är med i denna akt.

       Enligt Butler förutsätter den kroppsliga repressionen hos Hegel alltid redan en neutral 

kropp som blir påverkad, medan kroppen hos Foucault – och här ligger Butler närmare den 

senare – produceras genom disciplinerande praktiker och kontroll. Om det finns något 

utopiskt element hos Foucault så är det enligt Butler att denna disciplin av kroppen inte är 

statisk utan kan ge upphov till oväntade effekter – exempelvis skapar klassificeringen och 

patologiseringen av det homosexuella ofrivilligt förutsättningarna för motstånd bland 

homosexuella kretsar.63 (Detta skulle snarast vara dystopiska utsikter för Hegel – att endast 

kunna kämpa för den egna partikulära identitets rättigheter och aldrig kunna transcendera 

denna identitet, som till och med har givits medvetandet utifrån.)

       ”Det olyckliga medvetandet” fäster sig vid sitt elände hellre än att inte fästa sig vid något 

alls. Det har inget annat val: ”If wretchedness, agony, and pain are sites or modes of 

stubbornness, ways of attaching to oneself, negatively articulated modes of reflexivity, then 

that is because they are give by regulatory regimes as the sites available for attachment […]”64

Det är alltså dessa styrningspraktiker som måste förändras för att normerna ska förändras. 

Enligt Butlers synsätt skulle det alltså vara tänkbart att ett subjekt producerades genom denna 

styrning vars faktiska resultat överskrider det som var styrningens mål. I slutändan är också 

frågan som Butler ställer till Foucault om inte hans insikter i subjektiveringens paradoxer inte 

också kan finnas i den egensinniga bindningen som Hegel (och Freud) beskriver. Butler anser 

att samhälls- och kulturkritiskt tänkande bör undersöka om det finns styrningspraktiker som 

utnyttjar denna benägenhet att fästa sig vid sin underkastelse. Man bör även analysera på 

vilket sätt denna bindning också kan bli en plats för motstånd. Det finns hopp om att bryta sig 

loss ur de destruktiva mönstren, menar Butler. Begärets förmåga att fästa vid något nytt objekt 

utgör den svaga punkten hos varje subjektiveringspraktik.65

       Hur skulle då detta motstånd se ut och vad vore dess målsättning? ”Foucault suggested 

that the point of modern politics is no longer to liberate a subject, but rather to interrogate the 

regulatory mechanisms through which ’subjects’ are produced and maintained.” Butler ser 

alltså “det olyckliga medvetandet” som ett resultat av sådana mekanismer, av de etiska 

normer som det producerar och produceras av. Sådana ”regulatory mechanisms” är inte 
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nödvändigtvist någon extern kraft utan kan vara följden av subjektets egen praktik. Enligt 

Butler är Foucaults syn på subjektets frigörande sådan att det inte räcker med att frigöra det 

från yttre auktoriteter. ”The limits to liberation are to be understood not merely as self-

imposed but, more fundamentally, as the precondition of the subject’s very formation.”66

       Om vi återvänder till vår slav och vår herre betyder det att deras möjligheter att 

överskrida sina respektive positioner är knappa. ”The power imposed upon one is the power 

that animates one’s emergence, and there appears to be no escaping this ambivalence.67

Slavens yttersta gräns borde alltså vara beroendet av herren i skapandet av sin identitet, sin 

subjektivitet. Visst kan man genom motstånd rubba de praktiker och tekniker som producerar

normerande uppfattningar om hur ett subjekt ska vara för att bli erkänt som sådant. Viktigt att 

notera är att det inte är en enda Kamp med stor K utan en pluralitet av kamper som kan få 

subjektet att de-konstituera de krafter som konstituerat det.68 Sådant motstånd tycks mig 

huvudsakligen utspelas på mikronivå och genom ett “egensinnigt” omfamnande av en 

identitet som Hegel skulle kalla omedelbar, den kontingenta gestalt som medvetandet råkar 

finna sig i.

       Även om Butlers (och även Foucaults) hållning inte är fullt så defaistisk – de ser trots allt 

”slavens” underkastelse som en kraft som genererar ett överflöd, en plats för motstånd – så 

tycks hennes läsning av herre-slav-dialektiken och ”det olyckliga medvetandet” mynna ut i, 

med Hegels ord, ”en frihet som förblir inom slaveriets sfär”.69

4. EGENSINNE OCH DIALEKTIK 

4.1 Hegels egensinnighet i förhållande till den abstrakta friheten

Det följande avsnittet har avsiktligt blivit något citattungt. Hänvisningarna till källtexten har 

gjorts så explicita som möjligt för att läsaren själv ska kunna bedöma mina tydningar av 

Hegels ofta svårtolkade framställningssätt. 

                                               
66 Butler, The psychic life of power, s. 32-33. Citat s. 32 respektive s. 33.
67 Butler, The psychic life of power, s. 198.
68 Butler, The psychic life of power, s. 98-99.
69 Hegel, Andens fenomenologi, s. 174.



24

       Ett problem med Butlers läsning är att den, i min mening, börjar på ett missvisande sätt. 

Enligt Butler är det som sagt slavens egen kroppslighet, närmare bestämt upptäckten av att

dess hela vara är lika tillfälligt och ändligt som de ting som de producerar, som på nytt 

försätter slaven i ett tillstånd av rädsla inför den absoluta negativiteten. Bortsett från att detta

är ett något osannolikt scenario, finner man heller inte något klart stöd för det i texten. Jag 

antar att Butler syftar på passager som den följande: ”Ty i bildandet av tinget blir för 

medvetandet den egna negativiteten, dess försigvaro, bara till föremål genom att upphäva den 

motsatta varande formen. Men detta föremålsliga negativa är just det främmande väsen inför 

vilket medvetandet har skakats.”70 Dock syftar detta negativa som medvetandet har som 

föremål inte på det bildade tinget utan på herren, vilket framgår av den föregående 

diskussionen om den absoluta negativiteten, som har uppdagats för medvetandet – ”ty i herren 

är det [fruktan inför döden] medvetandets föremål”.71

       Arbetet är inte det som ställer tjänaren inför döden i dess praktiska görande, tvärt om är 

det något som upprätthåller kontinuiteten hos dess jag. ”Den negativa relationen till föremålet 

blir till dess form och till något förblivande, eftersom föremålet har självständighet för den 

arbetande”, skriver Hegel. Den motsatt varande formen, som enligt det inledande citatet ovan

upphävs i arbetet, är alltså herren.72 Det utvecklas två autonomier, som Butler själv beskriver 

det. Den fruktan som Hegel visar att arbetet skapar måste betraktas som bottnande i den

gradvisa insikten i att slaven/arbetaren är ett självmedvetande med samma grundläggande 

värde som herren. Fruktan eftersom herren fortfarande är den absoluta makten över slavens 

liv – inte för att slaven inser att det är en ändlig kroppslighet, ”subject to death”. 

       Hegel återupprepar i slutet av avsnittet om herren och slaven de förutsättningar som 

måste till för att tjänaren ska kunna bli ett självständigt medvetande. Tjänandet, lydnaden och

bildandet (arbetet) är alla nödvändiga element, sysslor som tycks vara en ”främmande 

mening” för den som utför dem, men som är nödvändiga för att upplevelsen av fruktan inte 

ska gå förspilld. Arbetaren måste alltså ha uppnått en viss bildning och självständighet för att 

så att säga kunna ta till vara på den absoluta fruktan. Annars stannar denna fruktan vid något 

”inre och stumt” och det negativa väsendet lyckas inte helt gå upp i medvetandet utan blir

kvar vid ”något yttre”. Rädslan får heller inte bara vara ”begränsad rädsla”, då skakas det inte 
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om tillräckligt och rester av det ”naturliga medvetandet” återstår. ”Om medvetandet formar 

utan den första absoluta fruktan, så är det bara fåfäng egen mening”.73

       Av det här kan man lätt tro att Hegel menar att anledningen till slavens i praktiken 

misslyckade frigörelse är denna brist på negativitet, vilket också Butler ser som förklaring till

slavens desperata fastklamrande vid det hos självet som tycks gediget och tryggt.74 Men det 

nästföljande fenomenologiska stadiet, stoicismen, är enligt Hegel inte något egensinnigt 

fästande vid sin identitet som underordnad, utan ett ständigt undandragande från världen in i 

tankens fria rike. 

Egensinnet är den frihet som befäster sig själv i en enskildhet och står inom slaveriet, 
stoicismen däremot den frihet som omedelbart alltid träder ut ur det och kommer 
tillbaka i tankens rena allmänhet, och såsom allmän form hos världsanden bara kunde 
uppträda i en tid av allmän fruktan och slaveri, men också av en allmän bildning som 
hade upphöjt bildandet till tänkande.75

Om slavens kvarblivande i träldomen inte beror på att han fäster sig vid sin egen identitet, vad 

är då problemet? Enligt Hegel har stoikern (vilken kan vara både slav och herre) lämnat 

tingen och den levande världen bakom sig. Stoikern är omedelbar andravaro, den har alltså 

bara negerat sin naturliga tillvaro och blivit kvar i ”tankens rena allmänhet”. Denna 

erfarenhet har gjort medvetandet likgiltigt och accepterar utan vidare det ”innehåll som givits 

det”.76 Kort och gott: medvetandet är på det här stadiet ”den ofullbordade negationen av 

andravaron”.77 Det krävs ytterligare en negation (negationen av negationen), då subjektet 

upphäver negativiteten och finner dess sanning och evighet i det ändliga.78 Här kan man 

mellan raderna givetvis tänka sig materiella betingelser som hindrar subjektet att vända 

tillbaks ner i den verkliga världen, eller ännu hellre, betingelser som ursprungligen producerar 

denna flykt (den tid av ”allmän fruktan och slaveri” ovan).

       Kampen om erkännande genom begär och arbete lyckades inte utföra denna negation, 

enligt Hegel, men skepticismen, som är andens nästa fas, lyckas göra själva denna relation till 

en bestämd tillvaro. ”[P]å samma sätt som stoicismen motsvarar det självständiga 

medvetandets begrepp, som framträdde som förhållandet mellan herravälde och slaveri, 

motsvarar skepticismen detta medvetandes realisering som den negativa riktningen mot 
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andravaron, begäret och arbetet.”79 Skepticismen är alltså inte negationen av andravaron, utan 

den är det negativa väsendet, enligt Hegel. Till skillnad från stoikern tar skeptikern sin insikt 

om det rena tänkandets frihet med sig in i det empiriska. Skillnaden tycks ligga i dess praktik, 

skeptikerna betvivlar allt, och erkänner att det själv är ett ”helt tillfälligt, enskilt medvetande”.

        Uppenbarligen är det slavens erfarenhet av frihet och förnuft, som på intet sätt är ett 

fantasifoster utan resultatet av socialt arbete, som hindrar den fortsatta utvecklingen. Slaven 

som arbetat sig fram till självständighet kan ju i praktiken inte ta ett enda steg utan att 

motsäga denna rena sfär av ideal jämlikhet, så slaven väljer istället att hålla kvar vid den 

bekväma formen av universell frihet i tanken. Således är den ängsliga flykt från rädslan, som 

Butler mycket riktigt talar om, inte i första en flykt från den absoluta negativiteten, utan en 

fixering vid denna negativa värld av ideal hinsides frihet, även om resultatet kan tyckas 

detsamma. Som förmedlare av denna flykt står herren, vars fortsatta suveränitet och makt över 

slaven gör dennes självständighet kontradiktorisk. I motsats till Butler läser jag alltså inte 

slavens flykt från sin kropp som en följd av dess kroppsliga identitet med det förgängliga 

tinget.

       Stoicismen höll det goda för att vara ”det innehållslösa tänkandet” och skepticismen var 

realiserandet av detta.80 Men som vi har sett innehåller den universella friheten redan i sin 

vilja att avsäga sig något partikulärt själv en bestämning. På liknande sätt är skepticismen 

”själv bestämdheten gentemot det olika”.81 Så går det till sist upp för skeptikern att han 

ofrånkomligen är ett medvetande med dessa båda sidor, den ena oföränderlig och den andra 

förvändande. Skepticismen övergår så till det olyckliga medvetandet, som är medvetet om sin 

motsägelse. ”Härigenom har fördubblingen, som tidigare fördelades på två enskilda, herren 

och slaven, nu trätt in i Ett, självmedvetandets fördubbling i sig självt, vilket väsentligen är 

andens begrepp”.82 Jag vill hävda att det inte finns någon fixerad rollfördelning i den så 

kallade fördubbling som här talas om. Å ena sidan är slaven den oväsentliga tjänaren och 

herren det självständiga väsendet, å andra sidan är slaven den som producerar det bestående 

och herren endast den som negerar och konsumerar det.

       Den följande utläggningen om ”det olyckliga medvetandet”, som beskriven ovan, bör 

framför allt ses som en berättelse om (religiös) fanatism och som illustrerande det omöjliga i 

att försöka sudda ut sin egen partikularitet och nå det abstrakt universella. Väl värt att notera 

är att det i Hegels berättelse är en social konflikt som driver anden in i denna defensiva 
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position. ”Det olyckliga medvetandet” är lika mycket en berättelse om normer som man 

producerar och produceras av som en berättelse om oviljan att över huvud taget ta någon notis 

om några normer och sociala band annat än den abstrakt universella ”sanningen”. Att Butler 

inte tar fasta på det senare motivet är olyckligt, då det ju faktiskt har beröringspunkter med 

Foucaults syn på motstånd. 

       Kapitlet om ”det olyckliga medvetandet” är alltså minst lika centralt för förståelsen av 

Hegels syn på frihet och frigörelse som herre-slav-dialektiken därför att det visar på att all 

strävan efter förändring måste vara en strävan mot eller efter någonting bestämt i den verkliga 

världen. De båda momenten kan egentligen inte tänkas utan varandra. Om ”Herravälde och 

slaveri” visar på den absoluta vikten av att släppa alla egensinniga identifikationer så visar 

”Självmedvetandets frihet: Stoicism, skepticism och det olyckliga medvetandet” på faran att 

stanna kvar i detta upplösta tillstånd. Simpelt uttryckt: de moraliska gudomliga måtten på 

frihet och förnuft är alltså nödvändiga för att bryta igenom ofria samhällsstrukturer och 

normer, men paradiset på jorden kan inte realiseras i ett enda svep. Ett samhälle som på det 

viset grundas på abstrakta och oförstådda förnuftsprinciper vore ett system helt utan liv för 

Hegel. Fenomenologin är trots allt en ”förtvivlans väg” där inget kommer gratis.83 Men den 

företas också retroaktivt, vilket innebär att Hegel redan på sin tid ansåg att vissa delar av 

världen var redo för dessa ideals realisering.

4.2 Den sociala förmedlingens roll

Hegel talar i inledningen till Andens fenomenologi om att en slags ”död” krävs för att gå 

bortom den naturliga, omedelbara tillvaron. Denna transcendens av tillvaron åstadkommer 

man inte själv, utan den är socialt förmedlad. ”Det som är begränsat till ett naturligt liv förmår 

inte av sig själv gå bortom sin omedelbara tillvaro; men det drivs bortom det av något 

annat”.84 Vägen ur ”det olyckliga medvetandets” bekymmer är inget som det åstadkommer på 

egen hand utan lösningen är helt klart socialt förmedlad, vilket Hegels introduktion av prästen 

syftar till att visa. Prästen är ”ett tredje”, en ”medelbar relation” som ”föreställer de båda 

extremerna för varandra och är den ömsesidiga tjänaren för var och en hos den andra”. Nu

vänder sig medvetandet mot den verkliga världen med sina normer, som förvisso fortfarande 

handlar om kroppsförnekelse och uppskjuten belöning till den hinsides världen. Men poängen 
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är att dessa moraliska ideal har hittat ett uttryck i det sedliga livet. Den Händelse som är Jesus 

offer på korset (något i stil med den eviga extremens offer av sig självt för den oväsentliga 

sidans skull) blir först vid prästens och, får man tänka sig, församlingens sociala förmedling, 

till en verksam kraft. ”I denna mitt befriar sig medvetandet från görandet och njutandet som 

sina; som försigvarande extrem stöter det bort sin viljas väsen från sig och skjuter över 

beslutets egenart och frihet, och därmed skulden för sitt görande, på mitten eller tjänaren.”85

       Medvetandet lyder nu prästens beslut och avsäger sig sin egen vilja, likaså frukten av 

dess arbete och njutningen. Det verkar som om ”det verkliga offret” – troligtvis en syftning på

Jesus och kanske snarast en metonym för kristendomens revolutionära utbredning i samhället

– var en nödvändighet för att gå bortom tacksamhetens ”bedrägeri” som inte kunde släppa 

”den yttre egenheten i den besittning som det inte ger upp, och den inre egenheten i 

medvetandet om det beslut som det fattat”. (Detta syftar alltså på den subjektiva och

egensinniga fixeringen vid den negativa, abstrakta friheten.) I vad som tycks vara en 

upprepning av slavens revansch från underkastelsen avsäger också ”det olyckliga 

medvetandet” sin autonomi: Genom ”dessa moment av uppgivande av det egna beslutet, 

sedan av egendom och njutning, och till sist genom det positiva momentet att bedriva en 

oförstådd syssla, berövar medvetandet sig i sanning och fullständigt medvetandet om den inre 

och yttre friheten […]”. På så vis har det gjort sitt medvetande till ”ett ting, till ett föremålslikt 

vara”.86

       Det kan låta en smula obehagligt att förespråka ett förtingligat medvetande framför ett 

som insisterar på himlariket här och nu. Men jag tror att Hegels om man så vill tillspetsade 

beskrivning syftar till att göra en poäng att förändring endast kommer till om man vänder sig 

till det faktiskt existerande. Men man ska nog akta sig för att se den ovan beskrivna 

bindningen vid negationen, andravaron, den ena extremen som en återvändsgränd vilken

hindrade den fortsatta dialektiken. Även om medvetandets olika desperata göranden var 

dömda att misslyckas gav dessa misslyckanden upphov till erfarenheter som till slut, genom 

prästens förmedling, resulterade i ett nytt förhållningssätt. Att det är tal om en upphävning 

som också bevarar bevisas av att kapitlet ”Självmedvetandets frihet” trots allt slutar i en 

nedvärdering av nuet. I den kristna botgörarens värld ”förblir görandet och dess verkliga 

görande något eländigt, dess njutning en smärta och dess upphävdhet i positiv betydelse något 

hinsidigt”.87 Det är en fråga som kan diskuteras, men jag tycker att denne botgörares 
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29

förhållande till ”njutningen” förblir tvetydigt även efter prästens inträde. Nog är det väl högst 

troligt att botgöraren får ut någonting av sitt försakande, ”dess njutning [förblir] en smärta”.

       Kanske kan man säga att denna erfarenhet av fanatisk självförnekelse var ett nödvändigt 

ont för Hegel; nödvändigt eftersom försoningen som slutligen kommer till innebär att 

medvetandet har insett det sanna och förnuftiga förhållandet (”medvetandets visshet om att i 

all sin enskildhet vara absolut i sig, eller all realitet”).88 Analogt visade den franska 

revolutionen en gång för alla att friheten måste realiseras för att vara värd något, oavsett om 

den lyckades eller ej. Poängen är att på detta nya stadium har anden, eller en tids anda och 

normer, ett helt nytt sätt att forma subjekt. Kroppsförnekelsen fortgår men den har inte längre 

samma innebörd av reaktion på tanken på det översinnliga väsendet. Den är nu en del av en 

gemensam rörelse som i sitt kärleksbudskap åtminstone bär på potentialen av något 

förnuftigare inrättning också av verkligheten, där erkännande sker på universella grunder.

       

5. AVSLUTANDE DISKUSSION

Det verkar som att Hegels huvudsakliga poäng med de avhandlade kapitlen är att visa på 

omöjligheten av att se den abstrakta friheten realiserad. Frigörelse är alltid frigörelse i relation 

till det man frigör sig mot. Men samtidigt tycks det som om all verklig förändring sker genom 

den extrema ståndpunkten, genom det Hegel kallar Eigensinnigkeit, och Butler översätter med 

”stubborn attachment”. Denna ensidiga fixering syftar inte enbart på bejakandet av sin egen 

position eller identitet utan även på den motsatta universella sidan. På så vis kan detta 

fenomen understödja en oförnuftig dikotomi, som slav-herre-relationen, men också driva på 

en utveckling som transcenderar det underliggande innehållet som reproducerar denna 

ideologiska form. Subjektets strävan mot det universella förutsätter att det lyckas bli av med 

sin egensinnighet gentemot sin naturliga tillvaro; en sådan tömning på innehåll och sedlighet 

sker genom den absoluta negativitetens förmedling. Men för att denna abstrakta frihet inte ska 

bli en livlös, andefattig egensinnighet i sig måste man också vända tillbaka och bestämma sig 

som något annat konkret. 

       Om vi återför detta till Butlers och Foucaults syn på subjektivering finner vi vissa likheter

men också betydande skillnader. Detta perspektiv tycks innebära ett accepterande av de dystra 

spelreglerna och göra motstånd utifrån den enda position som är möjlig – den som är dig 
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tilldelad i den verkliga världen – för att rubba och skaka de praktiker som producerar 

obekväma subjekt. Vad som saknas med ett foucaultianskt perspektiv är tanken på något 

universellt över huvud taget, medan det universella hos Hegel närmast liknar just den negativa 

rörelsen att avsäga sig allt partikulärt innehåll. Huvudfrågan är här inte om detta är helt och 

hållet möjligt (vilket begreppet subjektivering tycks motsäga), denna uppsats har heller inte 

berört frågan om det universella hos Hegel är något evigt bestämt eller något radikalt öppet. 

Det väsentliga är väl snarare den omvälvande kraft som tanken på det universella kan frigöra.   

       Poängen är att den verklighet som subjektet så småningom måste handskas med inte är

densamma efter en sådan tid av oro och revolution i den sociala livssfären, efter sådan ”död”

(medvetandets objekt förändras med medvetandets reviderade begrepp). Att sådana verkligt 

normbrytande skiftningar sällan sker är måhända frustrerande men inget man kan lasta den 

hegelianska filosofin för. Är det inte snarare ett kvitto på dess uppriktighet att det i Hegels 

mening krävs någonting riktigt omvälvande för att råda bot på de riktigt djupt rotade 

subjektiveringarna (avant la lettre)? Kriget är kanske det tydligaste exemplet, men det räcker 

ju som sagt inte med att bli slumpmässigt utsatt för krigets fasor, elementet av kamp för eller 

mot någonting måste finnas som vi har sett.

       Det finns alltså goda skäl att betrakta egensinnigheten som en bidragande faktor i 

dialektiken, kanske den bidragande (en tanke som ju inte kommer från mig men som jag 

hoppas ha kunnat understödja i det ovan anförda). Dess oeftergivliga krav kan vara en 

pådrivande faktor eftersom det motsägelsefulla trots allt är källan till den fortsatta processen.

Kanske kan man i detta sammanhang definiera en extrem som den punkt där det kvantitativa 

slår över i något kvalitativt nytt. Att egensinnigt följa ett X till dess extrema slutsats kan föra 

medvetandet långt bortom de orsaker som en gång gav upphov till detta begär av X. En effekt 

kan med andra ord generera orsaker som överskrider dessa orsakers betingelser, vilket Slavoj 

Žižek menar att Foucault förbiser.89 Jag vill också tillfoga att det finns goda skäl till att notera 

den samhälleliga aspekten som prästen innebär. De stora omvälvningarna i samhället kommer 

inte via mikropraktiker hos Hegel (oavsett hur fröet till dem en gång har såtts) utan via en 

samhällelig uppslutning kring olika ideal.

       Gränsen för Butlers ”slav” (eller annan icke-erkänd identitet) tycks vara att nå 

erkännande som denna identitet, medan den hegelska dialektiken behåller öppenheten för 

överskridningar av dessa ingrodda ”subjektiveringar” vid extrema förhållanden – eller ser det 

som själva förutsättningen. På så vis kan Hegels senare tvekan inför den franska revolutionen 
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tolkas som bottnande i insikten att den trots allt var nödvändig. Denna tes driver i alla fall

Žižek, och den tycks stämma överens Adornos poängterande av att den dialektiska processen 

sker i och igenom extremerna. Žižek driver sin argumentation långt. Enligt honom handlar 

den konkreta universaliteten inte om att vända ner från den universalitet till något som 

åtminstone är ett steg mot den slutgiltiga och absoluta friheten, utan om att den revolutionära 

terrorn var nödvändig för att bli med tidigare former av konkret frihet och lägga grunden för 

den moderna staten.90 Dock får man tillägga att staten fortfarande är en konkret manifestation 

av friheten och (i bästa fall) inrättad efter universella principer.

       En modernare variant av slavens upplevelse av substanslöshet under herrens dödshot 

finner Žižek i Hegels insisterande på sträng disciplin och mekaniska övningar i skolan. Dessa 

ska inte ses bara som det nödvändiga hårda arbete som måste utföras för att subjektet i sitt 

vuxna liv ska kunna bli en verserad och självständig individ – det ska också ses som ett 

uppgivande av det egna substantiella andliga livet, så att man konfronteras med den rena 

negativiteten. I Žižeks mening går Hegel längre än Foucault, som ur den nära kopplingen 

mellan subjektivering och disciplin härleder parafrasen att själen är kroppens fängelse, 

poängen är här i stället, med en vågad formulering, att skapa ett ”själlöst subjekt”, enligt 

Žižek. Denna omskakning av det egna jaget är ingen hjärntvätt utan ett viktigt element för att 

subjektet ska kunna ställa sig autonomt i förhållande till sin partikulära omgivning.91

       För att förstå varför denna terror uteblir efter herre-slav-dialektiken (och i stället vänds 

mot jaget) har Butler helt rätt i att det inte räcker med att läsa ”Herravälde och slaveri”. För att 

förstå frigörelsens natur hos Hegel måste man följa utvecklingen i ”det olyckliga 

medvetandet” (även om det strängt taget blir fel att bryta ut någon viss del ur Hegels 

totalitetstänkande, menar jag att just dessa två figurer mer än bara dialektiskt hakar i varandra, 

då de tillsammans fångar den grundläggande spänningen och dialektiken i begreppet 

erkännande). 

       Framför allt ska man komma ihåg att slavens flykt från denna konfrontation från början 

var en flykt in i det fria tänkandet, vilket hindrade de uppkomna jämlikhetstankarna att 

omsättas i praktiken. Herre-och-slav dialektiken sätter alltså egentligen bara ramarna för 

erkännandet, det uppstår aldrig något reellt erkännande mellan trälen och herren, bara ett 

bedrägligt inre erkännande. Det är i den kristna samhälleliga praktiken som medvetandet först 

upphör att karakteriseras av en erkänd och en erkännande halva. På så vis försvarar Hegel 

både Sittlichkeit och Moralität. Det etiska livet bör också innebära eller grundas på ett 
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implementerande av de radikala universalistiska moraliska buden. Vidare ställer det ovan 

anförda frågan om erkännandets natur på sin spets. Frågan är vilka utsikter man skall sätta till 

kamper förda av en viss etnicitet, sexualitet, nationalitet, et cetera. Den hegelska domen tycks 

vara att dessa kamper är för evigt bundna till att bli erkända, att erkännas på villkor utfärdade 

av den erkännande (åtminstone tills kampen för till ett krossande även av denna identitet i 

konfrontationen med den absoluta negativiteten). I Hegels utläggning av ”det olyckliga 

medvetandets” har redan en sådan omskakning inträffat, och enligt denna skildring sker det 

verkliga erkännandet hos den enskilde i insikten i att den abstrakta friheten måste realiseras på 

det enda sättet det kan, i och genom den enskilda i dess samröre med andra enskilda.

       Nog är subjektet hos Hegel en produkt av krafter som inverkar och formar medvetandet. 

Men Butler tycks missa eller bortse från det faktum att ”det olyckliga medvetandets” 

bekymmer till stor del ligger i att det vill tänka bort denna sociala förmedling och göra sin 

egen subjektiva moraliska ståndpunkt till sanningen (vilket i sitt misslyckande slår över i 

motsatsen). 

       Jag hoppas att denna uppsats har visat att det finns fog för att tolka Hegels referens till 

kristendomen som en för honom epokgörande korsbefruktning av den subjektivt 

universalistiska övertygelsen av alla människors lika värde med det samhälleliga praktiska 

sedligheten (den positiva implementeringen av dessa moraliska påbud). Sålunda betraktad 

avklingar ”det olyckliga medvetandet” med ett slags perspektivskifte från tankens frihet till en 

vilja att förverkliga den. Att detta skedde så att säga bakom ryggen på de inblandade 

aktörerna, genom deras egensinnighet, är en ”historiens list” sett från Hegels position. – Ett 

sätt att förklara uppkomsten av de universella humanistiska värderingar som han menade 

präglade hans samtid.
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