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Abstract  

 
This essay tries to lay the transcendental foundations to a notion of “pure evil”, pure in the 

Kantian sense of the term, which means to find the necessary conditions for the concept and 

establish which criteria must be in place for such a concept to be justified. This essay tries to 

show the importance of thinking evil on its own terms instead as a secondary concept derived 

from ”the Good”. The prevailing philosophical stance from Platon until Kant has been to treat 

evil as either privation or unreason; this paper instead seeks to formulate a substantive notion 

of evil as pure evil, showing how it can be thought in its own right as an independent and self-

sufficient concept. From a Kantian perspective it is only practical reason that can ground a 

moral action or maxim as free and self-determined, therefore a true concept of evil is only 

possible at level of the moral law i.e. the source of reason itself. Hence this paper argues that 

pure evil is intimately linked to the functioning of pure reason itself. In contrast to the 

traditional thinking regarding the issue of evil, I argue that reason is the sole source of pure 

evil and that no other factors such as pathology, affect or bad faith can account for events or 

actions that demonstrates the characteristics of pure evil. With help from the groundbreaking 

work of Kant, Arendt, Lacan and Sade I hope to point towards a new understanding of the 

concept of evil as a product of reason itself. Hopefully this work manages to show how and 

why such a perspective is needed and makes clear what we might gain from such an analysis. 

 

Pure evil, moral law, Kant, Arendt, Sade, categorical imperative, paroxysm, moral, the Other, 

sensibility, reason              
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1.0 Inledning   
 

Under lång tid sågs ondska som kopplat till olika former av oförnuft och frånvaro. Ondskan 

har varit brist på det goda, eller defekter i tillvarons rationella struktur. Under antiken så 

fanns en återkommande förståelse av det onda som ett bristfälligt, dåligt eller degraderat 

vara. Utifrån detta synsätt behandlades ondska inte som en egen ontologisk eller moralisk 

kategori utan resultatet av förnuft kontra oförnuft, brist kontra fullkomlighet. Ondska var ur 

detta perspektiv en konsekvens av oförnuft som i sin tur kunde härledas till själens 

benägenhet att missta sken för verklighet, medel för ändamål. Detta sätt att betrakta ondskan 

på, som en slags brist, följer egentligen med ända in i medeltiden, men där får frågan av 

naturliga skäl en tvist, då det gäller att förklara förekomsten av ondska i förhållande till en 

allsmäktig och allgod Gud. Det är en sak att människan kan vilseledas av sinnevärldens 

fördunklande kraft, men hur kan en perfekt och god Gud tillåta ondska? De stora 

kyrkofäderna och tänkarna som till exempel Augustinus accentuerar privationsteorin om 

ondska, alltså ondska som frånvaron av godhet, men inte ondskan som egentligt existerande.   

Under upplysningen så är det onda inte längre först och främst ett metafysiskt problem 

gällande varat/Guds fullkomlighet utan blir istället ett alltmer renodlat moraliskt problem.  

Under upplysningens fritänkande och naturvetenskapernas framfart så går ondska från att 

vara brist hos ett ofullkomligt vara till att bli moralisk svaghet och perversion hos individen. 

Det ska dock betonas att det även under upplysningen hos exempelvis Kant görs en tydlig 

disjunktion mellan ondska och förnuft som håller i sig ända fram till 1900-talet. Inte heller 

under upplysningen är det tal om något ”ont förnuft”, vilket vi bland annat kan se i och med 

Kants ovilja att tänka sig ett förnuft grundat i rent onda principer.  

 

Under 1900-talet, i kölvattnet av två världskrig, atombomben, koncentrationsläger och en 

rationellt organiserad utrotning av hela folkgrupper så ifrågasätts den tidigare så självklara 
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relationen mellan förnuft/rationalitet och det goda.1 Plötsligt tycks ondska kunna uppträda på 

en skala tidigare aldrig skådad även i moderna, till synes upplysta och rationella samhällen.  

Hannah Arendt blir den tänkare som verkligen sätter fingret på det faktum att förnuftet och 

rationaliteten inte nödvändigtvis utgör ett skydd mot ondskan, och hur den till och med, kan 

komma att tjäna denna.  

 

Uppsatsen tar egentligen vid där Arendt slutar, nämligen i frågan om ondskans relation till 

förnuftet. Efter andra världskriget och de oerhörda fasor som bevittnades i 

koncentrationslägren har formlerna ”förnuft = godhet” och ”oförnuft = ondska” starkt 

ifrågasatts, och de ses inte längre som självklara och absoluta.  

Det som jag anser saknas och som denna uppsats hoppas bidra med är att på ett djuplodande 

och kritiskt sätt klarlägga den speciella koppling mellan förnuftet och begreppet ondska som 

ständigt visar sig på nytt.  

 

Ett återkommande drag i filosofin har varit att utgå från det goda likt ett axiom; ”det godas 

idé” hos Platon, ”den goda skapelsen” hos Augustinus eller ”den goda viljan” hos Kant, det 

vill säga att postulera det goda för att sedan härleda ondskan ur det, varpå det som inte följer 

ur det godas definition är det onda. Denna uppsats har istället tagit frågan om ondskan som 

utgångspunkt, för att på så sätt lyfta fram aspekter som annars riskerar att gå förlorade. 

Uppsatsen försöker belysa hur ondskan tagen för sig självt, och inte som endast ett sekundärt 

fenomen, möjliggör nya och viktiga perspektiv på begreppet ondska. Jag hävdar att det inte 

går att förstå ondska på ett adekvat sätt om vi inte ser hur ondskan ligger latent i själva det 

praktiska förnuftets funktion.  

Uppsatsen tar till stor del sin utgångspunkt i Kants etik just av den anledningen att han var en 

av de första att framställa kopplingen mellan ondska och förnuft, men utan att själv fullfölja 

denna insikt.  

                                                      
1 Arendt beskrev detta som en effekt av hur omdömeskraften och den djupgående förståelsen allt mer har fått ge 

vika för en axiomatisk och formaliserad logik, där tänkande likställs med beräknande – ”The chief political 

distinction between common sense and logic is that common sense presupposes a common world into which we 

all fit, where we can live together because we possess one sense which controls and adjusts all strictly particular 

sense data to those of all others; whereas logic and all self-evidence from which logical reasoning proceeds can 

claim a reliability altogether independent of the world and the existence of other people. – Arendt, Hannah. 

Essays in understanding 1930-1954 (1994). Schocken Books, New York. s. 318.  
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När jag skriver detta har nyligen en masskjutning i Las Vegas ägt rum där en ensam man 

dödat 59 människor och minst 500 skadats i Las Vegas. Samtidigt med detta får vi rapporter 

om etnisk rensning i Burma av folkgruppen Rohingyas och vi kan läsa om hur 

Migrationsverket utvisar en 106 år gammal kvinna till Afghanistan som inte kan gå eller klara 

sig själv och som på senare tid blivit apatisk. Det tycks således som att vi är omgivna av 

ondska, i de ovanstående fallen så kommer ofta begreppet ondska in som ett predikat för 

bestämma och förklara handlingar och händelser: ”det var en ond människa”, ” det som hände 

var ren och skär ondska”, ” dådet utfördes av ondskans axelmakter” osv, men även om det är 

lätt att känslomässigt och instinktivt stämpla de ovanstående handlingarna i Las Vegas och 

Burma, eller migrationsverkets agerande som ren ondska, så blir vi genast perplexa om någon 

skulle ställa frågan - “var någonstans i dessa exempel finns ondskan? Kan du peka ut det 

gemensamma i alla dessa exempel som tillsammans utgör ondska?”, vid en sådan uppmaning 

kommer vi snart upptäcka att det inte alls är så lätt att identifiera vad som är ont i det onda. 

Om vi ber någon peka ut vad som är det gemensamt onda i alla de ovanstående exemplen så 

skulle kanske någon säga - det gemensamma är att människor tar skada- vilket förvisso är 

sant, men tar inte människor skada också av jordbävningar, orkaner, skogsbränder och 

blixtnedslag?  

 

Ett modifierat resonemang skulle kunna vara att den som skadar med avsikt, det vill säga 

medvetet orsakar lidande har en ond vilja, men hur ska vi förstå en sådan “ond vilja”? Hur vet 

vi att det i första hand och primärt rör sig om ondska? Massksjutningen i Las Vegas skulle till 

exempel kunna bero på en underliggande psykisk sjukdom, den etniska rensningen i Burma 

började antagligen som en hämndaktion från regeringssidan efter att militanta Rohingyas 

attackerat och dödat Burmesisk militär, och migrationsverkets handläggare följde bara lagen 

och hade säkerligen ingen illvillig avsikt bakom sitt beslut. Förklaringsgrunden i dessa fall är 

då inte ondska utan psykisk sjukdom, hämndbegär och pliktkänsla snarare än en ond vilja 

eller den rena avsikten att göra ont. Detta kan leda oss till slutsatsen att det inte är 

människorna bakom dessa dåd som är onda, deras motiv grundas inte på ren ondska, men att 

själva handlingen är ond. Devisen att människor inte är onda, men att de kan begå onda 

handlingar blir dock vid en närmare analys också svår att upprätthålla, för hur kan en handling 

vara ond egentligen? Har handlingen en egen vilja och ansvar? Kan handlingar, bortsett från 

subjektet som utför dessa, tillskrivas moraliskt ansvar och egenskaper? En handling 

frikopplad från subjektet och dennes skäl till handlingen leder oss bara tillbaka till problemet 
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med att kalla ett blixtnedslag eller en jordbävning för ondska. Om det inte råder 

samstämmighet mellan grunden till handlingen och effekterna av densamma så fyller inte 

benämningen ondska någon funktion.  

 

Vi är alltså tillbaka på ruta ett och måste avgöra om ondska överhuvudtaget är ett meningsfullt 

begrepp, och huruvida ondska faktiskt pekar ut någon realitet i tillvaron. Det är denna aporia 

som ondskans problem återkommande ställer oss inför: kan vi förstå och begrippsliggöra den 

rena ondskan på ett transcendentalt och metafysiskt plan, så att begreppet ondska inte bara 

träder in som en ursäkt för att slippa förstå? För att kunna närma oss detta menar jag att vi 

behöver genomföra ett slags begreppsligt/kritiskt arbete, där de ontologiska och 

transcendentala möjlighetsbetingelserna för begreppet och erfarenheten av ondska kan 

genomlysas.  

 

Uppsatsens struktur följer en allmän utveckling av begreppet ondska från Antiken fram till 

idag: ondskan som privation, ondskan som perversion, ondska som viljeakt och slutligen 

ondskan som rent förnuft. Dessa olika förståelser av ondskan undersöks och exemplifieras 

genom några portalgestalter för hur begreppet ondska har antagit olika former filosofiskt och 

idéhistoriskt: Platon och Augustinus representerar privationsteorin om ondska, Kant 

representerar perversionsteorin och Arendt den rationella ondskans framväxt. Dessa tänkare 

och teorier fungerar som modeller för olika synsätt på ondska inom filosofin och dessutom 

som ett slags negativa exempel för att visa på bristerna hos dessa framställningar av ondskan 

och de otillfredsställande slutsatser som de leder till.  

 

Uppsatsens avslutande delar försöker redogöra för hur den rena ondskans begrepp är kopplat 

till det som i uppsatsen benämns som förnuftets paroxysm, och hur vi kan försvara oss mot 

denna rena ondska, genom att studera hur Kants och Arendts begrepp om omdömeskraften 

kan utgöra ett möjligt komplement och en skyddsfaktor gentemot förnuftets paroxysm och 

den rena ondskan.  

 

Min analys av begreppet ondska står mycket nära den förnufts-och upplysningskritik som 

Frankfurtskolan och då framförallt Theodore W. Adorno genomför i Upplysningens 
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dialektik2, Adorno och Frankfurtskolan lyfter fram de potentiella faror som finns i Kants 

tilltro till det rena förnuftets ofelbarhet och effekterna av en rent formalistisk moral. I 

Upplysningens Dialektik argumenterar Adorno och Horkheimer för att Kant, Sade och 

Nietzsche kan ses som representanter för upplysningens logiska slutpunkt där världen 

avmystifieras och underkastas det rationella och beräknande subjektets avhumaniserande 

logik inom vilket alla etiska kategorier upplöses.3  I Upplysningens Dialektik förekommer 

både Kant och Marquis de Sade som exempel på hur upplysningens rationalitetsivran kan leda 

till en urholkning av grundläggande moraliska värden, och även i denna uppsats utgör Kant 

och Sade en essentiell del av min analys genom att visa hur ondska är kopplad till en viss 

form av förnuft. Trots dessa uppenbara likheter mellan Frankfurtskolans och mitt projekt 

(vilka är intressanta och skulle kunna utvecklas i sig) så har utgångspunkten för denna uppsats 

varit en annan och jag har därför valt att inte följa deras mer kulturkritiska spår.  

 

Till skillnad från Adorno och Horkheimer har jag inte haft någon grundläggande politisk 

ansats. Jag har istället utgått från en mer epistemologisk/metafysisk frågeställning, kring i 

vilken mån det går att förstå själva förutsättningarna för ett begrepp som ondska 

överhuvudtaget. Utgångspunkten för denna uppsats har således hela tiden varit att försöka att 

lägga en begreppslig grund för ondska qua ondska, där ondskan inte är ett sekundärt i 

förhållande till det goda eller reduceras till att handla om patologi, svaghet, irrationalitet, 

egoism osv. Om Adorno och Horkheimer identifierade hur upplysningen historiskt sett ledde 

till människans fjärmande från naturen och sig själv, genom ett allt mer instrumentaliserat 

förnuft vars slutpunkt var koncentrationslägren, så vill denna uppsats istället specifikt studera 

den metafysiska frågeställningen om hur relationen och växelverkan mellan det rena förnuftet 

och ondska kan begreppsliggöras. Jag försöker i denna uppsats lägga ett pussel gällande olika 

förståelser och begreppsliggöranden av ondska som har varit återkommande och avgörande 

för filosofin, och genom att kritiskt granska dessa destillera fram ett meningsfullt och hållbart 

begrepp gällande ondskan som sådan. Slutsatserna jag drar i denna uppsats bekräftar mycket 

av den kritik som Adorno och Horkheimer riktar mot det rena förnuftet och det de ser som 

                                                      
2 Detta uttrycks t.ex. tydligt i Upplysningens dialektik där tänkande efter upplysningen beskrivs som en rent 

mekaniserad och formaliserad process: ”Thinking, as understood by the Enlightenment, is the process of 

establishing a unified, scientific order and of deriving factual knowledge from principles, whether these 

principles are interpreted as arbitrarily posited axioms, innate ideas, or the highest abstractions. The laws of logic 

establish the most universal relationships within the order and between them. Unity lies in self-consistency.” – 

Theodore Adorno, Max Horkheimer: Dialectics of Enlightenment Philosophical fragments (2002) s. 63, Stanford 

university press.   
 

3 Ibid. s. xviii  
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radikal ondska i det moderna samhället, men våra vägar dit ser olika ut och våra syften skiljer 

sig åt. Detta arbete kan ses som ett slags argument och underbyggnad för den syn på det onda 

i samhället och risken med ett rent tekniskt-formaliserat förnuft som Frankfurtskolan har fört 

fram.     

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning  
 

Uppsatsens syfte är att analysera och försöka genomföra en kritik av den rena ondskan, vilket 

innebär ett kritiskt grundläggande av förutsättningarna och möjlighetsbetingelserna för hur vi 

kan begreppsliggöra ondskan i dess rena form (utan godtyckliga empiriska faktorer) och på 

så sätt vinna förståelse om dess ontologiska struktur. Detta innefattar att försöka analysera 

vilka nödvändiga villkor som måste föreligga för att vi överhuvudtaget ska kunna tala om ren 

ondska i en stringent bemärkelse.  

Den frågeställning uppsatsen söker att klargöra är vad som skiljer ut fenomenet ondska från 

en rad andra fenomen som patologi, oförnuft, egoism osv. vilka ofta kopplas ihop med och 

ibland likställs med ondska, men som samtidigt inte verkar förmå att ge en heltäckande 

förståelse av ondskans natur. 

 

För Kant innebar kritik ett i epistemologiskt avseende negativt förfarande som inte i första 

hand syftade till att utvidga kunskapen utan till att renodla den och på så sätt hålla den fri från 

villfarelser4. I detta fall handlar en kritisk ansats inte om att utvidga begreppet ondskas 

domän genom att peka ut olika fall av individer, handlingar eller händelser som utgör 

empiriska bestämningar av ondska. Målet är istället att klargöra ramarna för vad ondska som 

ett självständigt begrepp överhuvudtaget innebär. Vidare är det av vikt att se om det går att 

begreppsliggöra den rena ondskan på ett meningsfullt sätt så att begreppet skänker ett större 

förklaringsvärde än andra relaterade koncept när vi ställs inför moraliskt förkastliga fenomen. 

För att detta ska vara möjligt analyseras och blottläggs den speciella och, som hävdas i 

uppsatsen, den essentiella relation som råder mellan det rena förnuftet och ondska i dess rena 

form. För att förstå hur ren ondska kan vara möjlig och hur den yttrar sig så måste vi förstå 

                                                      
4 Se exempelvis Kant, Immanuel Kritik av det Rena Förnuftet (2004) Thales, s. 106.   
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hur denna ondska endast är möjlig utifrån ett rent förnuft som inte längre lyder under några 

andra begränsningar än de uppsatta inom ramarna för sitt eget system.  

En dylik kritik av den rena ondskan leder förhoppningsvis till att minska villfarelserna kring 

vad som utgör ondska och ger oss på så sätt bättre förutsättningar att motverka den.  

 

 

 

 

   1.2 Forskningsöversikt  
 

I kölvattnet av 11 september 2001 fick frågan om ondskan en förnyad filosofisk relevans och 

plötsligt såg man en formlig explosion av litteratur och artiklar gällande ondska ett axelplock 

av den litteratur som följde ur detta är: Lars Fr H Svendsens Ondskans filosofi (2005), Susann 

Neimans Evil in modern thought (2004), Peter Dews bok The Idea of Evil (2007), Rethinking 

Evil: contemporary perspectives (2001), Maria Pía Laras Narrating Evil (2007), Ari 

Hirvonen, Janne Porttikis Law and Evil: Philosophy, Politics, Psychoanalysis (2009), John 

Kekes The roots of Evil (2005) bara för att nämna några centrala verk.  

 

Det som skiljer ut min uppsats från dessa tidigare nämnda och högst förtjänstfulla verk är att 

jag ser ett behov av att leda tillbaka begreppet om en ren ondska till Kant och därifrån 

utveckla det för att vissa på dess inneboende relation till en viss typ av förnuft. Denna uppsats 

syftar inte till att utgöra en systematik över olika ”slag av ondska” (Svendsen), framföra 

begreppets nödvändiga religiösa dimension (Dew) eller att identifiera individuella fall av 

ondska (Kekes) och så vidare. Istället hoppas jag att visa på ondskans relation till förnuftets 

struktur, alltså ondskan som en del av tänkandet, där Kant är den första som verkligen lyfter 

fram ondskan som egen etisk kategori och hur den är strukturerad enligt det praktiska 

förnuftets egna lagar. Huvudsakliga verk som förkommer i uppsatsen och som lyfter fram 

dessa aspekter är; Religionen inom blotta förnuftets gränser, The Metaphysics of Virtue och 

Kritik av Omdömeskraften (Immanuel Kant); Sade My Neighbor (Pierre Klossowski); Kant 

with Sade (Jacques Lacan); Den Banala Ondskan-Eichmann i Jerusalem, The Origins of 

Totalitarianism, Lectures on Kant’s Political Philosophy (Hanna Arendt).   

 



11 
 

Vidare så är uppsatsen inspirerad av den slovenska skolans tolkning av denna kantianska etik 

och deras diskussion av sammanfallandet mellan det högsta goda och det högsta onda i Kants 

moralfilosofi och där framförallt som det presenteras i Alenka Zupančič Ethics of the Real 

och Slavoj Žižeks Tarrying with the Negative.  

 

 

 

 

 

 1.3 Begreppsliga förtydliganden  
  

Begreppet ren ondska skiljer sig från begreppet ondska, endast ifråga om renheten i sina 

drivfjädrar och deras bestämning. Ren ondska är fri från alla sinnliga och empiriska 

drivfjädrar (t.ex. avundsjuka, hämnd, egenvinning osv). Uttrycket ren ondska indikerar just 

att det handlar om en kategorisk handling till skillnad från en ”allmänt ondskefull” handling 

vilken kan ha kontingenta bevekelsegrunder och således egentligen inte är en fråga om ren 

ondska.  

 

Uttrycket ren ondska ska inte uppfattas kvantitativt utifrån konsekvensetiska termer i form av 

dess resultat. Detta betyder att en ondskefull handling som inte är ren, det vill säga som är 

under inflytande av sinnliga eller empiriska drivfjädrar, exempelvis hämnd, mycket väl kan 

resultera i kvantitativt sett värre konsekvenser (t.ex. fler döda eller skadade) än en handling 

som drivs av ren ondska, men med den centrala skillnaden att där den förra är mänsklig (vi 

kan känna igen grunderna för handlandet, även om vi fördömer det), så har den senare inte 

denna karaktär, den är ”tom”, utan någon möjlighet till intersubjektiv förståelse.  

 

Detta kan möjligtvis framstå aningen cyniskt och makabert, men vi får då inte glömma att 

detta i sig inte är något ovanligt förfarande, utan den typ av resonemang som våra domstolar 

och rättsväsendet utgår från dagligen. Ett till konsekvenserna sett mindre allvarligt brott kan 

på grund av uppsåt, motiv och art ge ett lika eller högre straff än ett till konsekvenserna sett 

allvarligare brott. Det är alltså den bakomliggande principiella naturen som avgör hur 

handlingen bedöms. Uppdelningen mellan ren ondska och bara ”ondska” är alltså först och 

främst begreppslig/metodologisk och inte ontologisk, vilket innebär att ondska när vi ska tala 
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om den i dess egen rätt (som en etisk/metafysisk kategori) alltid är ”ren”. På samma sätt kan 

begreppet ”klass” taget för sig självt vara tydligt och enhetligt men när det sedan ska 

tillämpas på enskilda individer kommer dessa endast i undantagsfall uppfylla kriterierna fullt 

ut, detta betyder dock inte att klass inte finns, eller inte är ett användbart begrepp.    

 

Detta gör att jag i uppsatsen inte kommer att vara helt konsekvent i mitt användande av 

benämningarna ”ren ondska” och ”ondska”, utan ibland kommer att använda dem som 

synonymer när jag anser att det av sammanhanget tydligt framgår om det är tal om ren 

ondska utan sinnliga/empiriska betingelser, eller i det fall där detta inte är av vikt. 

 

Om vi till exempel föreställer oss en person som på grund av psykotiskt paranoida 

föreställningar dödar en annan person på grund av en (inbillad) rädsla för att denne är ute 

efter honom, så är det inte överhuvudtaget en fråga om ondska, det är en tragedi, men inte 

ondska och således felaktigt att beteckna handlingen som ond.  

 

Det finns en mängd handlingar som är klandervärda utan att vara onda; svek, otrohet, stöld 

kan alla vara klandervärda utan att innehålla några komponenter av ondska, men de kan 

också mycket väl innehålla ondska, om de utöver att bestämmas av t.ex. avund eller 

egenvinning också har en principiell och kategorisk drivfjäder (man kan säga att dessa 

handlingar är överdeterminerade) vilket alltså betyder att de olika drivfjädrarna inte med 

nödvändighet utesluter varandra.     

 

 

 

2.0 Ondskans former  
 

 

2.1 Ondskan som frånvaro  
 

Frågan om ondskans natur har för filosofin alltid varit återkommande, vare sig den har försökt 

att motbevisa ondskan eller rättfärdiga den. Frågan om ondskan har inte kunnat ignoreras av 

filosofin eftersom dess filosofiska broder det goda alltid har implicerat och väckt frågan om 
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det onda.  I de allra flesta fall har det goda varit utgångspunkten för det etiska tänkandet och 

de moraliska undersökningar som har företagits, varpå det onda har härletts ur det goda. 

Utifrån en sådan uppställning så postuleras det goda som fullkomlighet och det onda beskrivs 

som privation, alltså som frånvaron av det goda, som en brist eller imperfektion. 

  

Under antiken såg Platon inte ondska som en självständig entitet utan förstod ondskan endast i 

negativ bemärkelse som oförstånd eller okunskap5. En person kunde inte avsiktligt välja det 

onda (det ofullkomliga varat) om den kände till det goda. Det är på grund av att människan 

lever i en imperfekt sinnlig värld och förleds av sina sinnen som hon inte alltid kan agera gott 

och göra rätt val, vilket då kan leda till ondska, det vill säga hennes sinnen kan förleda henne 

att inte se skillnaden mellan det sanna och det falska. Även människans själ kunde vara ”ond” 

enligt Platon, men endast i den mån som hon misstar den sanna naturen hos ett begrepp eller 

ett ting för en av dess ofullständiga avbildningar6 till exempel att missta makt för rätt. Platon 

uttrycker denna idé om det goda som det fullständiga och förnuftiga varat på ett tydligt vis i 

Staten genom en metafor om ljusets förhållande till synen.  

 

Du vet, sade jag, att när man riktar sina ögon på sådana föremål, där ej längre dagsljuset 

utbreder sig, utan endast nattens stjärnor lysa, så försvagas synen, och ögonen bliva nära 

nog blinda, de är alldeles, som om de ej hade förmåga att se klart.7  

 

Det är ett uttryck för hur människan inte kan vara ond, lika lite som hon kan förväntas se klart 

i dunklet. Det är endast i den dunkla natten när ljuset är avlägset som vi kan missta oss om 

tingen och samma sak gäller vårt själsliv.   

 

På alldeles samma sätt är det med själen. När den riktar sig mot det, som belyses av 

sanningen och det varande, så fattar den det och förstår det och visar sig ha förnuft. Men 

när den vänder sig mot det, som är blandat med mörker, mot det, som föds och förgås, då 

försvagas synen, och den har endast nakna meningar, som kastas om vartannat, och den 

synes ej ha förnuft.8  

 

Varför vänder sig då själen mot det som föds och förgås, alltså mörkret? Ingenting tyder på att 

Platon tänkte sig att det var ett frivilligt val, om vi drar oss till minnes den klassiska 

grottmetaforen, så är människorna i grottan fastbundna när de tvingas betrakta skuggspelet på 

                                                      
5 Cherniss, Harold, ”the sources of Evil according to Plato” (1954); Proceedings of the American Philosophical 

society, vol. 98, no.1. s. 24  
6 Ibid. s. 27.  
7 Platon, Platons samlade skrifter band lll, (1984) . Doxa, Kristianstads. s. 265.  
8 Ibid.  
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grottväggen, människorna har alltså inte valt mörkret, det vet bara inte bättre. Det framstår 

alltså tydligt att ondska är förknippad med bristen på kunskap.  Ännu tydligare blir detta 

förhållningssätt i dialogen Menon där Platon låter Sokrates förhöra Menon om han tror att det 

finns vissa som åstunda det onda likt andra åstunda det goda, varpå Menon till en början 

svarar ja. 

 

Sokrates. Du tror således verkligen, Menon, att någon kan inse, att det onda är ont och 

likväl åstunda det?  

Menon. Säkerligen  

Sokrates. Vad menar du med det ordet åstunda? Att han skall få äga det, inte sant? 

Menon. Jo, vad annat? 

Sokrates. Menar han därvid, att det onda gagnar den som äger det eller skadar det honom? 

Menon. Det finns personer, som tro, att det onda gagnar, och andra som inse, att det 

skadar.9  

 

Sokrates leder sedan Menon till att inse det orimliga i att, om man vet att det onda inte är till 

gagn utan till skada, ändå vilja äga det, ty ingen kan vilja äga det som gör skada. Vi ser hur 

Platon här tycks operera med en logik där det goda är kopplat till nytta för en individ och det 

onda är kopplat till något som förstör eller förtar nyttan. Det framstår dock utifrån detta 

argument inte alls klart varför en person inte skulle kunna gagnas av det onda, människor 

verkar konstant gagnas av att ljuga, bedra och utnyttja andra, men Platon verkar snarast förstå 

detta i absoluta termer där denna typ av agerande i slutändan kommer att straffa människan så 

att de negativa konsekvenserna av det i slutändan alltid blir större än nyttan. Platon fortsätter 

sedan med att förklara ondskan som ett resultat av att en person misstar sig om vad som utgör 

det goda.  

 

Sokrates. Är det då inte klart, att dessa, som sväva i okunnighet om det ondas beskaffenhet, 

ej åstunda det onda utan i stället det som de tro vara något gott, fastän det är ont. De som äro 

okunniga om det onda och tro, att det är något gott, åstunda tydligen det goda - inte sant?10   

 

Människor vill alltid det goda och väljer aldrig det onda, men de kan på grund av bristande 

förnuft och kunskap tro att något är gott som egentligen inte är till gagn. Platon avslutar 

utläggningen om ondskans natur genom att slutligen koppla det goda till lyckan och det onda 

till olyckan.  

 

Sokrates. Således käre Menon, om ingen vill vara olycklig, finns heller ingen, som vill det 

onda. Ty att vara olycklig – vad är väl det än att åstunda och förvärva det onda? 

                                                      
9 Platon. Platons samlade skrifter band ll, (1984) . Doxa, Kristianstads. s. 207. 
10 Ibid.  
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Menon. Det förefaller verkligen, som om du hade rätt, Sokrates och det är nog så, att ingen 

vill det onda. 11 

 

Platons resonemang här bygger på att om man innehar det onda så kommer man att skadas, 

eftersom det onda till sin natur innebär skada och förstörelse, och den som skadas (vare sig 

det är fysiskt, känslomässigt, mentalt eller moraliskt) måste enligt Sokrates i dialogen ses som 

illa lottade och olyckliga.  

Ett typexempel för Platon på den mest extrema form av oförnuft som ger upphov till ondska 

är den så kallade tyranniska författningen hos människan, alltså när en person har förletts in 

på tygellöshetens och begärets ohämmade vägar.  Den tyranniska personligheten är den som 

går allra längst i laglöshet och brottslighet enligt Platon. Men till och med hos denne så är det 

inte frågan om att göra det onda för dess egen skull eller att njuta av ett icke-moraliskt 

handlande, utan det är effekten av oförstånd och galenskap då individen inte klarar att tygla 

sina begär.  

 

Och fullkomligt tyrannisk min ärade vän, blir en person då, när han antingen av naturen 

eller vana eller av bägge dessa anledningar hänger sig åt dryckenskap, liderlighet och 

vanvett.12  

 

 

Platon beskriver hur de lustar och begär vilka normalt endast får utlopp i sömnen hos vanliga 

människor har gjort sig till herre över den tyranniske personligheten, det är en förlust av 

självkontroll och förnuftig ändmålsmässig styrning som gör den tyranniske personen till 

”ond”. Det är förvridandet av dennes klara tänkande genom lasternas tryck som leder till ett 

slags självutplånande, eller som Platon uttrycker det  

 

och under allt detta skola hans gamla riktiga föreställningar om gott och ont, som han hade  

från barndomen, få vika för dem, som helt nyss befriades ur sina bojor, och som tjäna Eros  

som livvakt.13 

 

Detta medförde att ondskan redan under antiken fick en bestämning som negation eller 

privation av den förnuftsmässiga ordningen. Ondska har således ingen egen existens utan är 

helt enkelt frånvaron eller bristen på förnuft eller ändamålsenlighet i sinne och agerande. 

Ondskan som privation är något som lever kvar in i medeltiden och i den kristna läran, men 

                                                      
11 Ibid. s. 208.  
12 Ibid, s. 364 
13 Ibid. s. 366 
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ondskan får där en helt annan betydelse eftersom den direkt ifrågasätter idén om en allsmäktig 

och god Gud. För Platon var ondska i form av bristande förnuft och självbehärskning inget 

ontologiskt problem, själen levde i mörkret och behövde söka ljuset, men för de kristna 

tänkarna så utgör ondskan ett direkt ontologiskt problem eftersom den inte tycks kompatibel 

med en värld skapad av en allsmäktig och all god Gud.  Det är också Augustinus som kommer 

att formulera den uttryckliga doktrinen om ondska som privatio boni, frånvaron av det goda, 

för att på sätt kunna upprätthålla den kristna världsbilden.   

 

 ”Lösningen” för Augustinus på teodicéproblemet var att ondska egentligen inte fanns, det är 

bara ur människans begränsade perspektiv som vissa fenomen kan framstå som ”onda”, men 

ur Guds perspektiv är alla ting skapade goda.   

 

Jag såg alltså, och fann det uppenbart, att du har skapat allting gott, och att ingenting 

finns överhuvudtaget som du inte har skapat. Och just för att du inte har skapat alla ting 

likvärdiga finns de alla, ty var för sig är tingen goda, och sammantagna är de mycket 

goda, ty vår Gud har skapat allt, och det är mycket gott.14 

 

Ondskan är således bara en chimär, det är bara något som uppstår ur människans begränsade 

syn på tillvaron, där hon på grund av sin begränsade förståelse ställer olika tinga i relation till 

varandra: hälsa och ohälsa, glädje och olycka. Det ena framstår då som ett gott och det andra 

som ett ont, men egentligen så utgör det endast mer eller mindre godhet. Till exempel, om en 

virussjukdom drabbar en god vän ser vi det som någonting ont, men ur Guds perspektiv så är 

det inte ett ont eftersom den gode vännens kropp, även om denna genomgår negativa 

förändringar, inte drabbar hans eviga själ som är odödlig. Dessutom utgör vännens sjukdom 

för viruset ett ”gott”, eftersom det för viruset betyder liv och fortplantning. Augustinus ser 

således ondska endast som ett relativt fenomen och inte ett absolut sådant. 

   

För dig finns överhuvudtaget inte något ont, inte för dig, inte för din skapelses helhet, ty 

utanför den finns ingenting som bryter sig in och bryter sönder den ordning du har bestämt 

för den. Delar av den betraktar vi som onda, eftersom de inte stämmer överens med 

somliga ting; men med andra stämmer de överens, och är då goda, och i sig själva är de 

goda.15  

  

För alla andra än den bokstavstroende, och knappat ens för denna, måste Augustinus 

”lösning” framstå som långt ifrån tillfredställande. Detta argument väcker oundvikligen andra 

                                                      
14 Augustinus, Bekännelser (2003). Artos, övers. Bengt Ellenberger. s. 172-173.  
15 Ibid. s.173  
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frågor som ”men varför skapar då Gud inte allting likt? Vad är poängen med mångfald om det 

ändå leder till mer lidande? Även Augustinus måste ha ryggat tillbaka inför att tala om 

exempelvis mord som ett ”mindre gott” i förhållande till något ”större gott”. Hur ska vi 

någonsin kunna klandra och fördöma en handling om Gud själv har sanktionerat den? Ty om 

Gud inte tillåtit den, skulle den inte heller ha existerat enligt Augustinus resonemang. Således 

tycks ur detta perspektiv all form av moraliskt handlande förfalla, eftersom allt handlande är 

ordinerat av Gud, och om det har tillåtits, så är det gott per definition.  

Både den antika uppfattningen av ondska som oförnuft och ondskan som frånvaro av godhet 

verkar helt oförmögna att förklara avsiktligt omoraliskt handlande där personen ifråga njuter 

av eller drivs av att utföra en omoralisk handling. Kant kommer däremot att lägga fokus på 

och försöka bringa i dager människans inneboende dragning till det onda.   

 

 

 

 

 

2.2 Ondskan som perversion        
 

I Religionen inom det blotta förnuftets gränser så beskriver Kant människans dragning till det 

onda på följande sätt:  

 

Med en dragning (Hang) menar jag den subjektiva grunden till en böjelses möjlighet, i 

den mån som denna för mänskligheten överhuvud är tillfällig. Den skiljer sig 

därutinnan från ett anlag, att den visserligen kan vara medfödd men dock icke får 

tänkas såsom sådan utan även då den går i god riktning måste tänkas såsom förvärvad 

eller såsom något, som människan själv ådragit sig.- Här är emellertid blott tal om 

dragningen till det i egentlig mening onda, d.v.s. till det moraliskt onda, som, då det 

blott är möjligt såsom en bestämning till den fria viljan, som blott kan bedömas såsom 

god eller ond genom sina maximer, måste bestå i den subjektiva grunden till 

möjligheten för maximernas avvikande från morallagen.16  

 

Notera att Kant i citatet ovan själv pratar om det moraliskt onda alltså det onda som har sina 

rötter i människans fria vilja. Det innebär att den egentliga ondskan, den moraliska ondskan, 

endast är möjlig i förhållande till att människan använder sin frihet till att aktivt välja 

                                                      
16 Kant, Immanuel. Religionen inom blotta förnuftets gränser (2004), Natur och Kultur, översättning Alf 

Alhberg, s. 25-26. Min kursivering  



18 
 

maximer som avviker från morallagen. Här har vi det första exemplet på frihetens avgörande 

betydelse för Kant när det kommer till det godas såväl som det ondas ursprung. Denna 

möjlighet för människan att använda sin frihet till att välja både onda och goda maximer 

benämner Kant; det goda och det onda hjärtat.  

Det goda och det onda hjärtat går sedan att dela in i tre olika stadier enligt Kant: dess 

bräcklighet, dess oredlighet och dess ondskefullhet. Vi ska endast uppehålla oss vid den sist 

nämnda, hjärtats ondskefullhet, då det är den väsentliga kategorin i förhållande till ondskans 

begrepp. De andra stadierna kan visserligen leda till omoraliskt handlande men berör inte på 

samma sätt mänsklighetens kärna dvs. hennes fria vilja som är kopplad till henne som 

förnuftsvarelse.   

 

Människohjärtats ondskefullhet (pravitas) eller, om man hellre så vill, dess 

fördärvade natur är viljans dragning till maximer, som föredraga andra drivfjädrar 

framför dem, som framgå ur sedelagen. Den kan också kallas en perversitet hos 

människohjärtat, emedan den sedliga ordningen med hänsyn till drivfjädrarna för 

en fri vilja därigenom vänds om, och även om därvid ännu enligt lagarna (legalt 

sett) goda handlingar kunna bestå, så blir dock sinnelaget därigenom i dess rot 

fördärvat och människan kan därför kallas ond.17    

 

Denna passage tydliggör hur ondska är perversion eftersom att det mänskliga förnuftet, som 

möjliggör en fri vilja, används för tjäna människan korrupta delar, nämligen hennes sinnligt 

grundade begär och egenkärlek. Människohjärtats ondskefullhet behöver således inte stå i en 

motsättning till yttre sett goda handlingar och lagar. Legala handlingar är inte detsamma som 

moraliska eller goda handlingar för Kant, en legal handling är inte klandervärd utifrån sett, 

men den kan fortfarande vara förkastlig om den inte är styrd av en god vilja.  

En person kan exempelvis skänka pengar till en tiggare, vilket legalt sett, är en oklanderlig 

handling, men sinnelaget kan fortfarande vara fördärvat och således omoraliskt, beroende på 

om pengarna skänks utifrån en universell princip om givmildhet eller om det görs för att 

minska vårt dåliga samvete och känslor av obehag vid åsynen. I det första fallet så är det en 

moralisk handling, i den andra legal men likväl moraliskt fördärvad. Det kommer alltså an på 

vilka drivfjädrarna för handlingen är. Denna perversitet hos människohjärtat kommer ur att 

människan låter sina drifter och böjelser var upphovet till hennes lydnad av sedelagen. 

 

För att verkligen förstå detta måste vi vara på det klara med hur Kant ser på människans 

uppdelning i en intelligibel del (hennes förnuft och förståndsfakulteterna) och hennes 

                                                      
17 Ibid, s. 27 
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sinnliga/djuriska del som är underkastad naturlagarna och styrs av yttre faktorer (begär, laster 

osv). Kant menar att det är direkt osmakligt att fråga om inte stora brott kan kräva mer 

själslig styrka än vad stora dygder gör.    

 

And it is not only unnecessary but even improper to ask whether great crimes might 

not require more strength of soul than do great virtues. For strength of soul we mean 

strength of resolution in a human being as a being endowed with freedom, hence his 

strength insofar as he is in control of himself (in his senses) and so in the state of 

health proper to a human being. But great crimes are paroxysms, the sight of which 

makes one whose soul is healthy shudder. The question would therefore come to 

something like this: whether a human being in a fit of madness could have more 

physical strength than when he is sane. This one can admit whitout attributing more 

strength of soul to him, if by soul is meant the vital principal of man in the free use of 

his powers; for, since the basis of great crimes is merely the force of inclinations that 

weaken reason, which proves no strength of soul, the above question would be 

tantamount to whether one could show more strength during an attack of sickness 

than when he is healthy. This can be straight away denied, since health consist in the 

balance of all his bodily forces, while lack of health is a weakening in the system of 

these forces; and it is only reference to this system that absolute health can be 

appraised.18    

 

I citatet ovan framgår det att ”stora brott” endast är ett resultat av böjelser som försvagar 

förnuftet och såldes inte kräver någon själslig styrka. Det Kant här benämner som paroxysm 

är böjelser som kommer utifrån och förslavar en människas förnuft och fria vilja, således så är 

det bara en fråga om själslig styrka (eller svaghet) kontra böjelsens styrka.  

 

Det kan här vara på sin plats att ge en definition av vad Kant menar med böjelse: Det är ett 

yttre objekt som betingar viljan och gör så att människan förlorar sin autonomi; det vill säga 

förlorar självbestämmande över sin viljas objekt. Människan kan dock ”förlora” sin fria vilja 

på två olika sätt; antingen genom att hon aktivt väljer att underkasta sig en böjelse, eller som i 

fallet med paroxysmen, att hon på grund av svag karaktär och böjelsens styrka, så att säga, 

övermannas av den. Denna distinktion kan verka suspekt då båda fallen, till synes, innebär 

samma sak, men det är samma typ av distinktion som vi gör mellan ett överlag brott och ett 

brott som sker i vredesmod eller sinnesförvirring.  Paroxysmen tyder således för Kant inte på 

något fritt val. Det är här inte en fråga om en perversion av viljan, utan en brist på själslig 

styrka.  

 

                                                      
18 Kant, Immanuel, The metaphysics of Morals (1996). Cambridge University Press, Cambrigde, s. 148 f. Min 

kursivering.  
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Paroxysm är medicinsk term som betyder ungefär plötslig attack eller konvulsion. 

Etymologiskt så kan begreppet paroxysm härledas från latinets paroxysmus med betydelsen 

”irritation” eller ”anfall av sjukdom”, och längre tillbaka till grekiskans ”paroxysmos” där det 

betyder ungefär irritation, stark upphetsning/upprördhet.19 Paroxysmen är således ett slags 

utbrott, ett okontrollerbart anfall eller en attack. Om en person till exempel anordnar ett 

välgörenhetsprojekt och donerar stora summor pengar till ideella organisationer, inte av en ren 

god vilja, utan för att vinna beröm och anseende så är det en fråga om perversion. Om en 

person däremot är otrogen mot sin fru på grund av att denne inte kan stå emot begäret till en 

annan kvinna, då har vi snarare med själslig brist och paroxysm att göra.  

 

En paroxysm är en mekanisk händelse för Kant, på samma sätt som att det följer naturlagarna 

att en sten bryter under ett visst tryck, så bryts människors fria vilja under ett tillräckligt högt 

tryck från böjelser. Dock med den skillnaden att människan hos Kant alltid, åtminstone 

teoretiskt sett, har möjlighet att sätta sig över böjelsens inverkan, varför det i slutändan är en 

fråga om karaktär, eller viljestyrka. Kant kopplar viljan till begärsförmågan, men skiljer 

samtidigt viljan från den del av begärsförmågan som har betingats av andra objekt än viljan 

själv. Viljan, skriver Kant, har strängt taget inte någon bestämningsgrund, den är det 

praktiska förnuftet eftersom den i sig själv är bestämmande för förmågan att göra val.  

 

För att förtydliga detta kan vi ta ett enkelt exempel: jag står i mataffären och väljer mellan att 

köpa det dyrare, men för miljön bättre, närproducerade köttet eller det billigare men för 

miljön och djuren sämre importerade köttet. Det är begärsförmågan som aktiveras i detta val, 

vad föredrar jag? Vad får mig att känna mest tillfredsställelse alternativt minst obehag? Men 

viljans fakultet däremot visar sig på en mer grundläggande nivå, det är där frågan ställs om 

jag alls vill köpa kött överhuvudtaget, oavsett mitt sinnliag begär till det. Vill jag följa dessa 

böjelser eller inte? Kanske vill jag bli vegetarian istället med tanke på hur köttproduktionen 

ser ut?  

 

Detta är ett förenklat exempel men det lyfter ändå fram den skillnad Kant gör mellan viljan 

som en specifik instans och andra delar av begärsförmågan, vilket också belyser själva 

skillnaden mellan maxim och lag. En maxim är för Kant den subjektiva principen för ens 

handlande, dvs. en individuell regel, lagen däremot är en objektiv princip som inte har något 

                                                      
19 https://www.etymonline.com/word/paroxysm hämtad 2018-02-21 kl. 19:52 

https://www.etymonline.com/word/paroxysm
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med min individualitet eller kontigenta situation att göra. Den rena viljan är inte inriktad på 

något annat än lagen själv enligt Kant vilket också ger den en märklig status, den är nämligen 

varken fri eller ofri20. Den sätter lagar för maximerna, som i sin tur styr handlandet. Detta 

innebär att vi inte kan välja de praktiska lagarna, utan de tilltalar oss med nödvändighet, vilket 

också är det som gör dem till imperativ.  

 

Kant själv kan inte avgöra om den rena viljan och den praktiska lagen i själva verket är ett och 

samma, men nöjer sig med att konstatera att de förutsätter varandra ömsesidigt21. Den fira 

viljan och det praktiska förnuftet förutsätter alltså varandra, vilket betyder att människan har 

noumenal frihet, och är således inte dömd till att följa sina djuriska instinkter och begär. 

 

That which can be determined only by inclination (sensible impuls, stimulus) would be 

animal choice (arbitrium brutum). Human choice, however, is a choice that can indeed be 

affected but not determined by sensible impulses, and is therefore of itself […] not pure but 

can still be determined to actions of pure will.22                   

 

Till skillnad från djuren så bestäms människans handlade aldrig av böjelser allena enligt Kant, 

men hur går detta ihop med hans analys av paroxysmen som visar sig i det stora brottet? I det 

fallet verkade det handla om ett objekt som övermannar människans förmåga att välja. Kant 

själv jämför som bekant paroxysmen med den fysiska konstitutionen hos en individ, vilken vi 

normalt sett inte dömer en människa för, vi anklagar inte någon för att den föds med astma 

och därför lättare blir andfådd. Dock kan vi utkräva ansvar även för en svag fysik i de fall då 

personen själv är upphov till denna, som när en person missköter sin hälsa, lever osunt och 

inte lyssnar till information eller uppmaningar om att förändra sin livsstil. En person som trots 

bättre vetande bara äter skräpmat och aldrig tränar, och som sedan får diabetes skulle vi 

antagligen anse själv har ett visst ansvar för sin dåliga hälsa. På samma sätt är det möjligt att 

förstå hur individen kan hållas personligt ansvarig även för paroxysmen, inte för paroxysmen 

i sig, men för en underlåtenhet att bygga upp en stark, dygdig karaktär. Men dessvärre så 

upphör inte den begreppsliga problematiken där, ty Kant skriver också i Moralens Metafysik.  

 

Any trangression of the law can and must be explained only as arising from a maxim of the 

criminal (to make such a crime his rule); for if we were to derive it from a sensible 

                                                      
20 Kant, Immanuel, Kritik av det praktiska förnuftet (2001), Argos s. 107.  
21 Kritik av det praktiska förnuftet, s. 39-40.  
22  The Metaphysics of Morals, s. 13 
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impulse, he would not be committing it as a free being and it could not be imputed to 

him.23 

 

Paroxysmen är uppenbarligen inte en avsiktligt vald maxim, men likväl så innefattar den för 

Kant ett transcendentalt val. I paroxysmen så har redan det ”fria” valet att upphäva sin fria 

vilja ägt rum, det vill säga paroxysmen uppstår ur det faktum att en person aktivt och av fri 

vilja har perverterat drivfjädrarna för det praktiska förnuftet. Det framstår alltså tydligt att 

stora brott som begås i en paroxysm inte kan ha sin bestämningsgrund bara i sinnligheten, 

utan måste vara föränkrade i förnuftet självt på något sätt.    

 

För att alltså utgöra en grund till det moraliskt onda hos människan, innehåller 

sinnligheten för litet; ty i det den bortser från de drivfjädrar, som beror av friheten, 

gör den människan till ett blott och bart animaliskt väsen. Ett från de moraliska 

lagarna suspenderande, så att säga ondskefullt förnuft (en absolut ond vilja) 

innehåller däremot för mycket, emedan därigenom själva lusten att bryta mot lagen 

(ty utan alla drivfjädrar kan viljan icke bestämmas) själv upphöjes till drivfjäder och 

subjektet på så sätt göres till ett djävulskt väsen.- Ingendera utvägen kan tillämpas 

på människan.24 

         

Kant är här tydlig med att sinnligheten i sig, inte är nog för att förklara ondskans fenomen 

(åtminstone så länge man vill hålla kvar vid människan som en fri varelse), samtidigt så 

förkastar han möjligheten av ett djävulskt väsen med en absolut ond vilja som upphöjer själva 

lusten att bryta mot lagen till lag.  Men varför är egentligen denna tanke så orimlig för Kant? 

Det är svårt att se orimligheten i detta, då viljan som Kant själv definierar den, ej avgörs av 

dess innehåll utan dess formella villkor.  

 

Alltså kan skillnaden mellan huruvida människan är ond eller god, icke ligga i 

skillnaden mellan de drivfjädrar, som hon upptager i sina maximer (i deras innehåll) 

utan i deras inbördes rangordning (deras form), i vilkendera av dem, som hon 

underordnar den andra25.  

 

Om innehållet i en maxim är “du ska alltid hjälpa folk i nöd” så går det inte att utifrån 

innehållet avgöra om den överensstämmer med morallagen. Detta eftersom du kan uppta en 

sådan maxim både utifrån självkärlekens princip och utifrån morallagen vilket gör att 

maximen till sitt innehåll varken är god eller ond. Istället kommer det an på formen; frågan är 

huruvida denna maxim upptas därför att morallagen påbjuder det eller om subjektet tvärtom 

                                                      
23 ibid, s. 97 
24  Religionen inom det blotta förnuftets gränser, sid. 32 
25 ibid, sid.33 
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upptar maximen därför att det gynnar subjektet självt. Om du upptar maximet “du ska alltid 

hjälpa folk i nöd” därför att du själv vill bli räddad om du hamnar i en nödsituation, dvs. om 

ditt huvudsakliga motiv är att hjälpa andra i nöd därför att de ska hjälpa dig, så är den högsta 

betingelsen för din maxim självkärleken. Om du däremot anammar samma maxim helt utan 

förväntan på att andra ska göra samma sak mot dig, eller trots att du kanske vet att ingen 

kommer att hjälpa dig på samma sätt, då lyder du under den äkta moraliska principen enligt 

Kant. Det är alltså viljan bakom maximen och inte maximen som avgör dess moraliska halt. 

 

Problemet med denna förståelse av morallagen, som vi var inne på tidigare, är att den inte kan 

göra någon åtskillnad mellan en ond och en god vilja, bara mellan maximer som antingen 

följer en princip (den bakomliggande vilja) eller inte, och kan således endast fungera som en 

regulatorisk instans för att avgöra logisk konsistens.  

 

Detta problem hos morallagen kan illustreras explicit med hjälp av Kants ökända diskussion 

om ”mördaren vid dörren” i den korta essän On a supposed right to lie form benovolent 

motives26, vilken utgjorde ett svar på kritik från Benjamin Constant framförd mot Kant i 

tidningen France 1797. Denna artikel är mest känd, eller möjligtvis ökänd, för att Kant, på ett 

till synes världsfrånvänt sätt, hävdar plikten i att alltid tala sanning oavsett vilka konsekvenser 

det för med sig. Scenariot bygger i korthet på att en mördare knackar på din dörr och frågar 

om din vän befinner sig hos dig, med det uttalade syftet att mörda vännen, och 

omständigheterna är sådana att du måste svara ja eller nej på frågan.  

 

Benjamin Constant menar att Kants idé om att det är en villkorslös plikt att tala sanning skulle 

göra samhället omöjligt.  Han menar att plikt och rätt förutsätter varandra, så att ingen har rätt 

till en sanning som skadar någon annans rättigheter. Kant vidhåller i sitt svar att det 

fortfarande är ens plikt att tala sanning, även under dessa förhållanden. I detta fall så skiljer 

Kant på den formella plikten och den materiella plikten. Rent juridiskt så finns det inget 

brottsligt i att ljuga för mördaren menar Kant, vi har igen moralisk förpliktelse gentemot 

mördaren. Däremot har vi ur en rent formell synpunkt ett ansvar mot förnuftet som sådant.  

                                                      

26Kant, Immanuel, Critique of Practical Reason and Other Works on the Theory of Ethics, 4th ed. Trans. 

Thomas Kingsmill Abbott. London: Kongmans, Green and Co., 1889. (här efter endast refererad till som i On a 

supposed right to lie form benovolent motives)  
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Att ljuga kan aldrig upphöjas till en allmängiltig lag, och kan således inte utgöra en 

bestämning för det kategoriska imperativet:  

 

Hence a lie defined merely as an intentionally untruthful declaration to another man does 

not require the additional condition that it must do harm to another, as jurists require in 

their definition (mendacium est falsiloquium in praeiudicium alterius).  

For a lie always harms another; if not some other human being, 

then it nevertheless does harm to humanity in general, inasmuch as it vitiates the very 

source of right [Rechtsquelle]27.  

 

Vi ser här att Kants argument är mycket strängt, i princip kan det uttryckas på följande vis;  

”det är mördarens problem, och ansvar, att ta på sig skulden för det han eventuellt kommer att 

göra mot din vän, alltså kan du aldrig klandras för att säga sanningen, även om det leder till 

vännens död. Ditt ansvar är i sista instans mot morallagen, alltså gentemot mänskligheten som 

sådan”. Vi har således inte några förpliktelser gentemot mördaren, som redan har brutit mot 

morallagen, dels genom att tvinga oss till svara på hans fråga (inskränkning av autonomin) 

och genom att vilja skada en människa (använda den som medel) står således klart. Det som 

man tycker saknas här och som får Kant att framstå i ett sådant kallt och grymt ljus är frågan 

om vilket ansvar vi har mot vår vän? Det är som att vännen inte är en person av kött och blod, 

som vi dessutom hyser känslor för, utan ett objekt som utan vidare eftertanke kan offras på 

morallagens altare.  

 

Det är i förhållande till det ovanstående som det problematiska med att drivfjädrarna inte kan 

skiljas åt till innehåll utan endast sett till deras rangordning blir tydligt. Innehållet i den 

materiella plikten framstår för de flesta som självklar och avgörande, att rädda vännens liv 

väger tyngre än att behöva fara med osanning i denna situation, men för Kant verkar det dock 

förhålla sig tvärtom. Han tycks mena att om du väljer att ljuga för att skydda din vän så 

befrämjar du trots allt lögnen och tar dig själv rätten att bryta mot morallagen, vilket för Kant 

tycks vara långt värre än om du talar sanning, även om du riskerar vännens liv.  

 

Det är dock märkligt att Kant inte överhuvudtaget diskuterar vårt ansvar gentemot vännen 

utifrån ett formellt perspektiv, för det är inte speciellt svårt att hitta motargument som skulle 

förhindrar avslöjandet av vännen. Genom att utgå från mänsklighetens princip att ”behandla 

mänskligheten i varje annan person, inte bara som medel, utan också som ett ändamål”28 

                                                      
27  On a supposed right to lie form benovolent motives, s. 362 
28 Kritik av det praktiska förnuftet, s. 115 
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skulle det gå att hävda rätten i att skydda vännen på ett principiellt plan. Det förhåller sig 

nämligen så att om man berättade för mördaren var vännen befann sig för att inte ljuga, så 

leder det istället till att vännen behandlas som medel och inte som ett ändamål i sig.  Vännen 

skulle då bli ett medel för att möjliggöra imperativet att inte ljuga, vilket leder till att den 

paradoxala situationen uppstår, att morallagen bryter mot morallagen själv.   

 

Det går alltså att argumentera för att Kant egentligen inte behöver motsätta sig lögnen i denna 

typ av fall, men att lögnen likväl fortsatt aldrig kan upphöjas till ett kategoriskt imperativ att 

ljuga, vilket är två helt skilda saker. I fall som detta där du är tvungen att bryta mot en princip 

för att upprätthålla en annan så hamnar det moraliska omdömet i ett slags vakuum där det inte 

längre går att säga vad som är rätt eller fel.   

 

Vi kan se på ett liknande fall, nämligen den kända scenen ur filmen Sophies val, där hon får 

”möjligheten” att rädda ett av sina barn genom att offra det andra.   

Denna scen är strukturellt sett mycket lik den som Kant diskuterar med mördaren vid dörren, 

båda kretsar kring ett ofritt val, alltså ett val där du inte har någon möjlighet att påverka 

premisserna för valet, och där ditt val, oavsett vilket av dem du gör, bryter mot en moralisk 

princip.  

 

Scenen i filmen är uppbyggd så att Sophie och hennes barn befinner sig i ett 

koncentrationsläger på väg till gaskammaren. En tysk officer går förbi och stannar till vid 

Sophie, på ett mycket obehagligt sätt kommenterar han hennes skönhet och kommer med 

oanständiga anspelningar. Han börjar sedan ställa frågor till henne -Är du polack? Är du ett 

kommunist svin?- Sophie svarar honom inte utan bara skakar skräckslaget på huvudet, varpå 

officeren går vidare. Plötsligt så ropar Sophie till honom -Jag är inte polack, jag är inte 

kommunist eller jude, jag är troende kristen och strikt katolik!- officeren återvänder då och 

säger - jaså du är inte jude, utan katolik!... då får du ett privilegium, du får välja. Du får 

behålla ett av barnen, men det andra måste bort, om du inte väljer så dör båda-.  

 

Sophie vägrar först att välja och säger upprepade gånger att hon inte kan välja, varpå officeren 

kallar till sig några andra soldater som börjar föra bort båda barnen. När de tar barnen så 

skriker Sophie till slut -ta flickan, ta flickan!-, varpå soldaterna låter pojken vara och för iväg 

den lilla flickan.   
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Vad skulle Kant säga om detta scenario? Utifrån ett utilitaristiskt perspektiv så skulle valet 

framstå klarare, det är bättre att rädda ett liv än inget alls, men Kant har som bekant inte  

denna utväg att tillgå. På samma sätt som i det tidigare scenariot, så tvingas Sophie här välja 

mellan att använda ett av barnen som ett medel för att rädda det andra, och således bryta mot 

mänsklighetens princip, eller avstå från att välja för att upprätthålla principen, men i och med 

det behandla barnens liv som medel ocn inte ändamål. Hur hon än gör så slutar det med att 

hon bryter mot det kategoriska imperativet. Det går inte att veta hur Kant hade resonerat i 

detta fall, men det går att konstatera, att det här är fråga om en etiskt omöjlig situation, där 

personen ifråga inte ges möjlighet att göra ett äkta etiskt val, det vet vill säga ett val där 

personen kan formulera ett kategoriskt imperativ.  

 

Ondskan står i båda dessa scenarion självfallet inte att finna hos dem som blir utsatta för dessa 

makabra situationer där de tvingas välja mellan pest eller kolera, utan hos de personer som 

försätter dem i denna position. Jag kommer att benämna detta som basal ondska; basal 

kommer från början av latinets basis (i betydelsen fundament) som i sin tur kommer från det 

grekiska verbet bainein som betyder att gå, basis har också betydelsen i grekiskan av att vara 

”den plats man utgår från”29. Basal ondska är den ondska som omöjliggör för människor att 

agera etiskt. Den basala ondskans syfte är att utrota människans möjlighet till att agera 

moraliskt, och jag använder inte utrota godtyckligt här, då Kant med radikal ondska ville få 

oss att tänka på en ondska som gick till roten av människans väsen, i det att hon har en 

dragning till att försaka morallagen, så är den basala ondskan en förgiftad jordmån som gör att 

ingenting överhuvudtaget kan växa.  

 

”Mördaren vid dörren” och officeren i ”Sophies val” skulle då båda utgöra exempel på basal 

ondska; de tvingar andra människor till att bryta mot morallagen genom morallagen, vilket 

betyder att förövaren i dessa fall vänder människans praktiska förnuft mot sig självt, och 

försätter personer i en sådan situation att de måste göra ett val som per definition gör dem till 

medbrottslingar. Vad ska vi då kalla det förövarna i detta fall besitter? Har de upphöjt en ond 

vilja till princip, det som Kant bedömer ”som alltför mycket” när han talar om ett djävulusiskt 

väsen? För att kunna förstå detta måste vi undersöka den tänkare som Jacques Lacan 

                                                      
29 Online etymology dictionary; http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=basis 
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utnämnde som ”den dolda sanningen i Kants etik”30 nämligen Markis de Sade, som hade som 

sitt uttalade projekt att finna fram till den onda viljan och göra den till princip.   

 

 

2.3 Ondskan som onda vilja  
 

Pierre Klossowski har kanske genomfört den mest djupgående och tankeväckande läsningen 

av Sade utifrån ett filosofiskt perspektiv. I Sade my Neighbor31 försöker Klossowski 

systematisera och rekonstruera den bakomliggande filosofin i Sades överväldigande 

produktion, och identifiera de olika filosofiska ståndpunkter som omprövas i dessa under 

olika perioder av Sades författarskap. Klossowski menar att genom Sades ouvertyr finns vissa 

begrepp som utgör en röd tråd, nämligen rationalismen och den mekanistiska världssynen, 

även om betydelsen och innebörden av dessa begrepp förändras mellan olika perioder av 

Sades skrivande. Rationalismen är upplysningens språk och Sade måste använda sig av det för 

att bli förstådd.  

 

På samma sätt präglar den mekanistiska världsbilden tänkandet vid 1700-talets slut i och med 

Newtons fantastiska upptäcker gällande naturens lagbundenhet. Om Kants etik framförallt vill 

befria människan från naturtillståndets determinism, så vill Sade först och främst befria henne 

från normernas och samhällets regler och lagar. Både Kant och Sade söker på sitt sätt efter 

den kraft i människan som ska frigöra henne, få henne att bryta med livets kretslopp och 

underkastelsen av naturen såväl som samhället.  

 

No doubt Sade seems for a moment to agree with the determinism of the mechanists when, 

following the philosophical marching order of his age, he says that man could not act 

otherwise…Indeed, it is in the capacity to imagine monstrous reflexes ad infinitum that man, 

deprived as he is of freedom, nonetheless appears to be in search of a freedom he has lost, a 

freedom his power to imagine makes him aware of and substitues for.32   

 

I Sade avec Kant belyser Lacan parallellerna mellan Sade och Kant och visar hur Sads filosofi 

utgör en slags omvänd spegelbild av Kants etik. Båda bygger på samma förnuftsmässiga och 

rationalistiska system men med diametralt motsatta utgångspunkter.  

                                                      
30 Lacan, Jacques. Écrits The first complete edition in English (2006). New York: W.W. Norton & Company. 

Översättning, Bruce Fink, s. 646 
31 Pierre Klossowski. Sade my neighbor (1991). Northwestern University Press Evanston, Illinois.  
32 Ibid. s. 68 
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Sade är inte bara intressant därför att han har ondskan som ett etiskt projekt, han är kanske 

ännu intressantare i den mån han misslyckas med detta. Sade visar nämligen upp en stark 

ambivalens i sina skrifter och denna ambivalens berör Sadistens förhållande till nästan, till 

den Andre. Genomgående i Sades verk är att hans karaktärer backar varje gång de närmare sig 

den rena onda vilja som de påstår sig söka; det vill säga när Sade kommer fram till att den 

Andre måste vara totalt obetydlig för att Sadisten ska vara fri, så faller han tillbaka och gör sin 

egen lycka och lust avhängig den Andres smärta. Varje gång som Sades Sadister är nära att 

förinta den Andre fullständigt så backar Sadisterna i hans böcker och gör sig istället beroende 

av den Andre, till den grad att den Andre blir förutsättningen för deras existens. Sade brottas 

ständigt med beroendet av den Andre för konstituerandet av den egna identiteten. I de 120 

dagarna i Sodom så uttrycker sig t.ex. en av Sadisterna på följande sätt: 

 

There is one essential thing lacking to our happiness. It is the pleasure of comparison, a 

pleasure which can only be born of the sight of wretched persons(…) It is form the sight 

of him who does not in the least enjoy what i enjoy, and who suffers, that comes the 

charm of being able to say to oneself: ”I am therefore happier than he.” Wherever men 

be found equal, and where differences do not exist, happiness shall never exist 

either(…)33.  

 

I detta skede av sitt tänkande så är Sade fortfarande kvar i ett slags ressentimentets teologi.  

Sade föreställer sig en ond Gud som njuter av att plåga människorna på de värsta tänkbara 

sätt, vilket ger människan rätt att likt Gud, vars avbild hon ju är, ge tillbaka med samma mynt 

på sin nästa. Den Andre ska minsann få sona Guds ursprungliga brott!   

 

If the misfortunes that afflict me from the day I am born until the day I die prove his 

indifference to me, I may very well be mistaken upon what I call evil. What I thus 

characterize relative myself seems indeed to be a very great good relative to the being 

who has brought me into the world; and if I recive evil from others, i enjoy the right to 

pay them back in kind, to be the first to cast the stone: so, henceforth, evil is good, just as 

it is for the author of my existence: the evil I do others makes me happy, as God is 

rendered happy by the evil he does me.34 

 

Detta är ett typiskt sätt för Sades Sadister att resonera på, alltså att vända ut och in på de 

moraliska kategorierna men fortfarande behålla dem. Eftersom Gud är ond och har tvingat 

människan till ett grymt och plågsamt liv som hon själv inte valt så är egentligen det vi kallar 

för ”gott”; medmänsklighet, empati, omtanke, välvilja ett ont och det vi kallar för ”ont” gott. 

                                                      
33 ibid, s. 78 
34 ibid, s. 76-77  
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om Gud själv njuter av att plåga människan så måste det ju vara gott, och då måste det även 

för människans vara gott att plåga den Andre enligt Sades logik.  

Sades Sadister uttrycker själva att deras mål är att nå fram till ondskans idé35, samtidigt är det 

svårt att inte tycka att ett dylikt tal ringar falskt, när deras ondska är så uppenbart grundad i 

ressentiment mot livets villkor och en, enligt Sadisterna, ond gudom. Sadisternas mål framstår 

snarare som hämnd än ondska.  

 

Sade transformerar efter hand denna ”onda Gud” till en ”ond natur”, det blir naturen och 

naturlagarna själv som föder fram människan bara för att förgöra henne. Sade formulerar en 

teori om naturens oändliga cirkulära rörelse, naturen besitter en slags blind skaparkraft som 

gör att hon föder fram varelser, som när de väl är födda, istället blir ett hinder för naturens 

vilja till (ny)skapande, och således måste hon tillintetgöra allt levande för att få skapa på nytt. 

Naturen utgör ett evigt kretslopp som i slutändan också är underkastat sina egna lagar av 

skapande och förgörelse som hon inte kan frigöra sig från. Om Sadisterna hos den tidiga Sade 

egentligen utförde ”goda” handlingar när de mördade, stal, förgrep sig och misshandlade 

genom att göra mot den Andre vad Gud gjort mot dem, så handlar det för den senare Sade om 

att bryta relationen med den Andre.    

 

Perpetual motion is blind, but the aspiration to escape the laws of this motion by 

destructions and crimes is but this motion become aware of itself. The Sadean mind will 

discover in this dualism its own inner conflict and will perhaps catch sight of its final 

solution. Is not Nature’s problem with the creation-destruction of creatures also the 

problem of the reality of the other the Sadean mind has to deal with?36    

 

Det finns egentligen ingen njutning för Sadisten att vinna i plågandet av den Andre, utan det 

enda målet är så stor förstörelse som möjligt i hoppet om att en gång för alla bryta livets 

eviga, omutliga kretslopp. Det finns inget brott stort nog för att frigöra människan från 

naturens egna reproduktionslagar.  

 

Sade och hans Sadister är fångna i en rävsax då de både vill förflytta den påtvingade 

existensens smärta som de själv upplever till den Andre, men i samma ögonblick som de gör 

detta blir de själva underkastade den Andre. Existensen är för Sadisten en klåda, om du väl 

börjar klia på ett utslag så blir det bara värre, och du måste klia mer för att minska obehaget,  

                                                      
35 Klossowski, Pierre: A destructive Philosophy. Yale French Studies, No. 35, The House of Sade. Yale 

University Press, s.62 
36 Sade my Neighbor, s. 91 
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Sadisten försätter sig just i en sådan situation av ”begärsklåda”. Sadisten gör sin egen existens 

beroende av den Andre. Ifall Sadisten skulle bryta fullständigt med den Andre så skulle det 

innebära att den Andre inte heller var beroende av Sadisten, det vill säga om den Andre inte är 

någonting för Sadisten så kan inte Sadisten heller vara någonting för den Andre, Klossowski 

beskriver detta dilemma på följande sätt.   

 

Once the other is nothing, not only am I no longer anything for him, but I am nothing 

where my conscience is concerned, and it makes little difference whether the 

conscience is still mine. For if I break with the other on the moral level, I shall also 

have broken, on the level of existence, with what I properly am.37     

 

 

På samma sätt som självkärleken omöjliggör den rena godheten för Kant, så utgör också 

självkärleken, i form av individuering hindret för en ren ondska hos Sade. Det går att spåra 

två olika lagar hos Sade, den ena är begärets lag, vilken är den som Sadisten följer om än på 

ett extremt sätt, och även om det är uppenbart att den kan resultera i väldigt onda handlingar 

har den inte sitt ursprung i den rena ondskan. Den andra lagen som går att se hos Sade  har 

istället sin grund i apatin, där den Andre och således även subjektet självt blir totalt 

överflödig och betydelselös. Genom det apatiska tillståndet uppnås enligt Sade en helt ny typ 

av njutning frikopplad från all sinnlighet.  

 

In apathy you will discover a whole crowd of new pleasures which are delectable in a way 

quite different from those you think are found in the source of your fatal sensitivity.38  

 

Sade förespråkar ett metodiskt uppövande av apatin för att på så sätt försöka övervinna 

sinnlighetens inneboende relation och beroende av den Andre. Det handlar alltså om ett 

tämjande av paroxysmen, att medvetet göra det brott som annars bara är möjligt i 

paroxysmens spontanitet, dvs. utbrottet, till en rationell princip. På samma sätt som det inte 

finns något moraliskt värde i att t.ex. hjälpa en person därför att man beundrar den enligt 

Kant, så finns det för Sade inget värde i att begå en ond handling i ett rent vredesutbrott för att 

sedan i efterhand ångra eller känna skam över det man gjort. Istället ligger det etiska värdet i 

att göra handlingen av principiella, kategoriska grunder.  

 

To do in cold blood the same things which, done in frenzy, are capable of making us 

remorseful[…] Use this secret, it is infallible; as soon as a moment of calm produces virtue 

                                                      
37 Ibid. s. 75 
38 A destructive philosophy s. 76 f. Min kursivering  
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in the guise of remorse – and that is always the guise she uses in order to recapture us – as 

soon as that happens, immediately do the thing you were thinking about with regret…39 

 

Det är här viktigt att notera, att apati inte är en fråga om indifferens, utan ett medvetet sätt att 

genom förnuftet bryta med människans sinnliga begär och avhängighet till naturlagarna. Det 

är intressant hur nära Kant och Sade faktiskt står varandra här, för Kant använder sig också av 

begreppet apati, han talar om vikten av en moralisk apati.  

 

The word “apathy” has fallen into disrepute, as if it meant lack of feeling and so subjective 

indifference with respect to objects of choice; it is taken for weakness. This 

misunderstanding can be prevented by giving the name “moral apathy” to the absence of 

affects which is to be distinguished from indifference because in cases of moral apathy 

feelings arising from sensible impression lose their influence on moral feeling only 

because respect for the law is more powerful than all such feelings together. 40    

 

Det blir i utdraget ovan tydligt att apati inte är en fråga om likgiltighet, utan en förutsättning 

för förnuftets förmåga att anta morallagen. Kant menar att moralisk apati är ”avsaknaden av 

affekter” inte av intresse. Apatin är ett medel för att motverka de känslor som uppstår från 

sinnliga intryck så att de inte ska påverka det moraliska subjektets förnuftiga beslutsförmåga.  

För Sade handlar apati inte heller om indifferens, precis som hos Kant är apatin en fråga om 

en förfinad och utvecklad ”etisk njutning” där principen om en vilja ”befriad” från den 

Andres påverkan möjliggörs.  

 

You permit me now to indicate the manner of totally silencing that inner and confusion-

breeding voice. . . it consists simply of reiterating the deeds that have made us remorseful, 

in repeating them so often that the habit either of committing these deeds or of getting 

away scot-free with them completely undermines every possibility of feeling badly about 

them”41.  

 

För Sade blir apatin den naturliga förlängningen av idén om naturens eviga kretslopp, där allt 

i grund och botten styrs av naturens eviga kretslopp. Alla mänskliga institutioner och 

samhälleliga konstruktioner har sin gemensamma nämnare i det blinda begäret. Sade menar 

att samma kraft som verkar i en kriminell impuls också verkar i ångern och skulden, den kraft 

som hindrar hos från att utföra en handling, eller alternativt, gör att vi ångrar oss efter att 

handlingen utförts är båda bara variationer på naturens drivkraft. Således tänker sig Sade att 

                                                      
39 Ibid, s. 77, min kursivering  
40 The Metaphysic of Morals, s.166-167 
41 De Sade, Marquise: Juliette (1968). New York: Grove Press. Översättning: A. Wainhouse. Sid. 17 
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samma krafter som samhället använder för att undertrycka människans destruktiva och 

sinnliga impulser, också får människa att bryta mot samma lagar och regler.  Både den lust 

som triggar brottet och den känsla av skuld som uppstår måste motarbetas eftersom båda 

effekter är resultatet av samma kraft och i slutändan gör Sadisten avhängig den Andre.  

 

The enjoyment which negative contact with the other procures for me should be 

anticipated quite as much as remorse. Remorse here is only the other side of behavior 

which have their sources in the same drives. Henceforth acts should not be informed by 

that enjoyment which is procured by the particular qaulities of a single ”victim”, but only 

by the negation of the object which provokes such acts.42  

 

Klossowski försöker i stycket ovan få fram hur Sades tanke avancerar från en position där den 

Andre är Sadistens mål och mening då det endast är genom den Andres olycka som Sadisten 

kan njuta och finna någon slags mening med sin existens, till en position där Sadisten söker en 

frihet som inte längre är underkastad sinnlighetens villkor. Sade konstaterar att sinnligheten 

som drivkraft är alltför svag och opålitlig, både njutning och smärta upphör efter en viss 

punkt, på offrets sida så desensibiliseras all sinnlig stimulering till slut, alternativt att kroppen 

dör om stimulering överstiger dess fysiska förmågor. Vi ser här tydligt likheten mellan Sade 

och Kant som från var sitt håll når fram till samma konklusion: sinnlighetens otillräcklighet, 

Kant ser den alltför svag för att utgöra grunden för etiken, Sade ser den som alltför svag för 

att utgöra ondskans idé.  

 

Sade står vid gränsen för sitt eget tänkande när han närmar sig apatin, objektet för plågan 

måste göras helt betydelselöst, det handlar inte om att vinna njutning ur offrets lidande, utan 

istället måste objektet förgöras. Från att den Sadistiska lusta som offret väcker hos Sadisten 

utgjort dennes raison d’être, står Sade plötsligt inför en tanke som skrämmer honom mycket 

mer än den allra värsta tortyr och övergreppsscener han någonsin producerat; det mänskliga 

subjektets upplösning.  

 

And in order that this reiteration may validate a negation of destruction itself – to a point 

where it is emptied of all content – the number of reiterated acts and the quantity of 

sacrificed objects become of capital importance. Quantity depreciates the value of the 

objects; quantity undermines my reality and that of the other. 43  

 

                                                      
42 A destructive philosophy, sid. 78  
43 Ibid.  
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Sades paroxysm är en omvänd variant av Kants, det är inte sinnligheten som kan leda till de   

största brotten, den kan på sin höjd leda till patologiska och impulsiva handlingar, som hur 

förfärliga den än må vara, trots allt, är riktade mot den Andre, det må vara genom hat, kärlek, 

lust, avundsjuka etc. men de sker alltid i förhållande till den Andre.  Den rena ondskan 

däremot är befriad från att vara begränsad av den Andres inverkan, då förnuftet gjort den 

Andre överflödig. I Psykoanalysens Etik talar Lacan om das Ding, Tinget, som den plats där 

det rena, icke-patologiska begäret visar sig. Das Ding är den grundläggande tomheten i 

människans subjektivitet, ett slags hål i verkligheten.  

 

Now if you consider the vase from the point of view I first proposed as an object made 

to represent the existence of the emptiness at center of the real that is called the Thing, 

this emptiness as represented in the representation presents itself as a nihil, as nothing. 

And that is why the potter, just like you to whom I am speaking, creates the vase with 

his hand around this emptiness, creates it, just like the mythical creator, ex nihilo, 

starting with a hole.44   

 

Både Kant och Sade stöter på gränserna för sitt eget tänkande när de ska formulera ondskans 

princip, just därför att förnuftet självt tycks generera en slags tomhet som ingen av dem vill 

tillstå. Das Ding i form av det rena förnuftet, ett förnuft lämnat åt sig själv, utan relation till 

världen är tomheten par excellence. Klossowski beskriver just denna förnuftets paroxysm, 

detta abnormala, som en singularitet som försöker göra sig själv till allmängiltig lag, en slags 

metonymisk effekt där ett begrepp får representera en mängd sinsemellan mycket olika 

begrepp. Förnuftets paroxysm är just det moment när förnuftet går bortom sina egna legitima 

gränser och gör anspråk på att inte längre var bunden till något subjekt, det avviker från sin 

ursprungliga domän och blir då abnormalt i kraft av att gå bortom sig självt, eller som 

Klossowski skriver: 

 

Here we are touching on the singular relationship between Sade and reason, on the 

constant interaction between the abnormal and thought, and on the contradiction between 

reason’s effort to enunciate universals even as it pleads – and in pleading offers an extreme 

example of reason reduced exclusively to its own terms- the very special cause of 

abnormality.45    

 

 

 

                                                      
44 Lacan, Jacques. The Ethics of Psychoanalysis (2008). Routledge. Översättning Dennis Porter, s. 150.  
45 A destructive Philosophy s. 75 
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    2.4 Ondskan som diabolisk     

 

Denna tomhet hos förnuftet, alltså det moment då morallagen i form av das Ding framstår 

som ett monstrum för människan eftersom att det bryter med all form av nytta, är en aspekt 

som den slovenska skolan tagit fasta på och då framför allt Slavoj Žižek och Alenka 

Zupančič. Dessa företräder en tolkning av Kants etik som tar sin utgångs punkt i Lacans 

läsning av densamma och utvecklar sedan därifrån en tes om att det högsta goda och det 

högsta onda med nödvändighet sammanfaller i Kants etik.  

 

Zupančič menar t.ex. att diabolisk ondska är omöjlig, inte för att den som Kant hävdade är 

”otänkbar” hos en förnuftig varelse, utan därför att allt som upphöjs till en praktisk lag, per 

definition, måste vara gott.  

 

If the opposition to the moral law were elevated to a maxim or a principle, it would 

no longer be an opposition to the moral law, it would be the moral law itself. At 

this level no opposition is possible. It is not possible to oppose oneself to the moral 

law at the level of the (moral) law (…) In other words, at the level of the structure 

of the ethical, the difference between good and evil does not exist.46           

 

Žižek å sin sida menar att det onda till och med föregår det goda och utgör den grundläggande 

etiska akten. Detta härleder han ur det faktum att Kant utgår från att människan har en 

ursprunglig dragning till ondskan (Hang som vi diskuterade tidigare) men som hon, 

paradoxalt nog, samtidigt är ansvarig för. Žižek lägger stor vikt vid detta, och argumenterar 

för att människan måste ha gjort ett ursprungligt/transcendentalt val som möjliggör hennes 

tendens att bryta mot morallagen och välja maximer som inte är förenliga med den. Žižek 

argumenterar likt Zupančič för att morallagen på grund av dess rent formella bestämning i 

slutändan inte kan göra någon skillnad mellan en god eller ond lag så länge motivationen 

bakom den är rent principiell och inga sinnliga eller patologiska motiv finns befläckar den. 

Žižek drar dock det hela ett steg längre genom att förfäkta att den onda principen rent av utgör 

förutsättningen för alla goda handlingar, dvs. att det är den ursprungliga onda etiska akten 

som möjliggör den goda sedelagen. 

 

One is compelled to take one step further and to conceive of radical evil as something that 

ontologically precedes Good by way of opening up the space for it. That is to say, what, 

precisely, is Evil? Evil is another name for the “death-drive,” for the fixation on some 

                                                      
46 Zupančič, Alenka. Ethics of The Real Kant, Lacan (2000). Verso, London s. 90-91 
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Thing which derails our customary life-circuit. By way of Evil, man wrestles himself from 

animal instinctual rhythm, i.e., Evil introduces the radical reversal of the “natural” 

relationship.47  

  

Vi ser här hur en tanke som vi redan fann hos Sade återkommer hos Žižek, nämligen idén om 

den radikala eller absoluta ondskan som en slags emancipatorisk kraft som kan få människan 

att bryta sig loss från naturlagarna och frigöra henne från träldomen under naturen.  Dock med 

den avgörande skillnaden att för Sade så fanns det inget brott stort nog för att befria 

människan från hennes vanmakt, medan Žižek tänker sig att människan redan från början är 

fri just därför att hon har genomfört den transcendentala akten att välja den radikala ondskans 

maxim. Žižek verkar mena att detta ursprungliga val (ondskan som etisk princip) är vad som 

ger upphov till människans radikala ondska så som den visar sig i den empiriska världen, och 

i själv verket, utgör just den diaboliska ondska som Kant själv ansåg otänkbar.    

 

The proof that what Kant calls ”diabolical Evil” (evil as an ethical principle) is a necessary 

consequence of Kant’s notion of ”radical Evil”, i.e., the proof that Kant, when he rejects 

the hypothesis of ”diabolical Evil”, shirks the consequences of his own discovery, is 

provided by Kant himself.48  

 

Men vad innebär då rent konkret denna diaboliska ondska? Hur yttrar den sig?  

Žižek ger själv som exempel på diabolisk ondska Don Giovanni så som denne gestaltas i 

Mozarts opera. I slutet av operan konfronteras Don Giovanni av den återuppståndne 

Kommendören Don Pedro (som Giovanni tidigare i pjäsen dödat) och ges av honom möjlighet 

att göra avbön för sitt syndiga liv och leverne och på så sätt undvika ett evigt straff i helvetet. 

Don Giovanni har således allt att vinna på att göra avbön och inget att förlora (han kommer 

ändå att dö) men likväl så väljer han av ren princip att hålla fast vid sitt ”syndiga liv” och inte 

göra sig några ursäkter. För Žižek så utgör detta ett exempel på hur Don Giovanni upphöjer 

rucklarens liv till en etisk princip.  

 

Det som driver Don Giovanni är i grund och botten inte sinnlig svaghet, eller något slags 

patologiskt sexmissbruk, för om så var fallet skulle han genast acceptera Kommendörens 

erbjudande likt den ”förnuftige” vällustingen som avstår kärleksobjektet om galgbacken 

väntar. Istället väljer han att till varje pris stå upp för sitt beteende, även när det innebär evig 

fördömelse och lidande. Utifrån all form av egennytta är det ett obegripligt och fullständigt 

                                                      
47

Žižek, Slavoj. Tarrying with the negative – Kant, Hegel and the critique of ideology (1993). Duke University 

Press. s. 96 
48 ibid. s.101 
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orimligt val, han har allt att vinna på att göra avbön och inget att tjäna på att avstå. Det är av 

denna anledning som Don Giovanni utgör ett så talande exempel för Žižek på hur en radikal 

etisk akt förutsätter en radikal/diabolisk ondska. Don Giovanni symboliserar för Žižek något 

som bryter med allt sunt förnuft och nyttotänkande (den biologiska självbevarelsedriften) av 

ren princip.  

Žižek tar också det katolska helgonet Thomas More som ett exempel på radikal ondska, när 

han genom att vägra att godkänna Henrik den VIII skilsmässa från Katarina av Aragonien 

hotade hela rikets stabilitet och därigenom hela den sociala ordningen, endast av rent 

principiella skäl.  

 

So, although the motivations of Thomas More were undoubtedly “good”, the very formal 

structure of his act was “radically evil”: his was an act of radical defiance which 

disregarded the Good of community.49    

 

Thomas Mores vägran att erkänna skilsmässan och konungens överhöghet i förhållande till 

kyrkan går emot all form av instrumentellt och utilitaristiskt förnuft på samma sätt som Don 

Giovannis val gör.  

Žižek fångar onekligen en viktig aspekt i det att morallagen genom sin tomma form och rena 

formalism kan leda väg till det onda men jag menar att han misslyckas med att utveckla detta 

spår, och istället hamnar i en ohållbar relativism, där han istället för att tänka vad som kan 

konstituera ett ont förnuft till dess slutpunkt, istället relativiserar ondskan och återigen, likt 

många filosofer innan honom förvandlar ondskan till godhet, likt Augustinus gjorde.  

Det framstår t.ex. absurt att påstå att t.ex. Mores handlingar och Don Giovannis handlingar 

skulle ha samma moraliska värde eller för den delen att Hitlers judeutrotning och Gandhis 

befrielsekamp skulle ha det. Båda dessa kan sägas vart principiellt motiverade men att säga att 

båda är ett och samma uttryck för radikal eller diabolisk ondska verkar helt enkelt felaktigt. 

Jag anser att Žižek missar en väsentlig faktor här: det räcker nämligen inte bara att se på om 

en handling är principiell eller inte till sin karaktär, utan man måste också betrakta vilka 

förhållningssätt som bygger upp principen.   

 

Det är alltså avgörande att se till om principen står i förhållande till den Andre, det vill säga, 

om principen riktar sig mot den Andre och försöker att bevara den Andre, eller om lagen 

frikopplas från den Andre och inte längre förhåller sig till något annat än sig själv och den 

                                                      
49 Ibid. s.97 
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Andre blir totalt överflödig. Žižeks argumentation om radikal och diabolisk ondska klarar inte 

av att redogöra för denna viktiga skillnad på ett tillfredsställande sätt.  

Vidare så är det svårt att se hur hans begrepp om ”ondska” i slutändan inte helt enkelt slutar i 

relativism där begreppen ondska och godhet inte längre betyder något, utan blir helt 

godtyckliga och i slutändan meningslösa. Žižek beskriver till exempel ondska som att 

”ondskan är det goda självt i dess form av tillblivelse”50, vilket är svårt att tolka på något 

annat sätt än att revolutionär handling alltid för den rådande ordningen först framstår som 

ond, men sedan (om den lyckas det vill säga) när den har etablerats och en ny samhällelig 

ordning återskapats, ”blir” god. Detta resonemang är högst bristfälligt eftersom det aldrig 

utifrån det går att avgöra vad som är en god eller ond handling. Det enda som det resulterar i 

är att alla samhällsomstörtande handlingar som går emot en rådande samhällsordning tillsynes 

är onda, men egentligen i sin essens är goda, vilket är detsamma som att säga att ”vinnaren 

skriver historien”.  

 

Žižek och Zupančič idé om att det ”högsta goda” och det ”högsta onda” sammanfaller hos 

Kant är en relevant kritik och fångar en verklig och grundläggande problematisk aspekt i 

Kants etik, men konsekvenserna de drar av detta faktum missar målet och slutar bara i att det 

inte längre går att tala om något som ont eller gott överhuvudtaget. De landar egentligen i en 

slutsats som är bortom gott och ont, vilket är synd, därför att de missar det verkligt intressanta 

i deras egen läsning av Kant, vilket är förnuftets genererande av principer vars ändamål är 

principen själv och i detta system så finns det ingen plats för mänskliga subjekt eller affekter.  

 

 

  

 

 

2.5 Ondskan som förnuftets paroxysm  

 

Förnuftets ovillkorlighet, renhet och undantagslöshet verkar utgöra ett grundläggande element 

i den rena ondskan. Begär, sinnlighet och de låga själviska motiven verkar inte ha samma 

kraft att sätta terror i verket på det extrema sätt som denna förnuftiga, logiskt konsekventa, 

och känslokalla ondskan har möjlighet till. Primo Levi skriver i förordet till Är detta en 

                                                      
50 Evil is Good itself ”in the mode of becoming” – Tarrying with the negative s. 97 
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människa? Att koncentrationslägren uppstod som den nödvändiga slutsatsen av en 

genomgripande logik där uttryck för främlingsfientlighet, rädsla och hat som normalt bara 

dyker upp slumpmässigt och spontant formas till ett konsekvent tankesystem.51  

Levi antyder att det finns en latent infektion, eller för att använda Kants vokabulär, en 

perversitet som har sin grund i människans basala natur, i böjelser som rädsla, hat, avund etc. 

men att det är först när dessa upphöjs till ett konsekvent tankesystem, ett axiom eller en 

premiss i en strikt logisk deduktion som risken för verklig ondska inträder. Detta verkar 

kanske vid en första anblick ligga i linje med Kants tankar om den radikala ondskan, där den 

sedliga ordningen omvänds och den intelligibla friheten kommer att tjäna subjektets sinnliga 

böjelser. Men det som Primo Levi beskriver är radikalare än så, eftersom det inte i slutändan 

handlar om att de låga instinkterna som tar över utan det är själva förnuftet som är 

förutsättningen för att ondska på en sådana skala ska vara möjlig. Det är förnuftet som 

upphöjer rasismen till maxim, inte för egen vinning eller tillfredsställelse utan just som en 

moralisk maxim, alltså där lagen själv blir drivkraften. Det innebär att subjektet inte överger 

sin inre frihet för att tillfredsställa sina begär, utan tvärtom, för att leva upp till förnuftets 

principer, alltså ett uttryck för förnuftets paroxysm som är det skede då förnuftet självt och 

dess principfasthet blir ondskans möjlighet. Vi kan jämföra det som Primo Levi skriver om 

faran i det logiska, rigida tänkandet med vad Arendt säger om totalitarismens terror. 

 

As soon as logic as a movement of thought—and not as a necessary control of 

thinking—is applied to an idea, this idea is transformed into a premise. Ideological 

world explanations performed this operation long before it became so eminently 

fruitful for totalitarian reasoning. The purely negative coercion of logic, the 

prohibition of contradictions, became "productive" so that a whole line of thought 

could be initiated, and forced upon the mind, by drawing conclusions in the manner of 

mere argumentation. This argumentative process could be interrupted neither by a new 

idea (which would have been another premise with a different set of consequences) 

nor by a new experience. Ideologies always assume that one idea is sufficient to 

explain everything in the development from the premise, and that no experience can 

teach anything because everything is comprehended in this consistent process of 

logical deduction.52   
 

Arendt beskriver hur den rena formen hos en idé, en övertygelse eller en ideologi blir 

förutsättningen för tänkandet istället för att utgöra en regulativ idé. Tänkandet är då inte 

längre ett reflekterande och ifrågasättande som pågår inom individen, där den ställer sig själv 

                                                      
51 Levi, Primo. Är detta en människa? (1998). Bonnierpocket, s. 5. min kursivering  

52 Arendt, Hannah. The Origins of totilitarianism (1961). Cleveland, Ohio: The World Publishing Company. 

s.469   
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frågor som den kontemplerar och försöker besvara istället sammanfaller tänkandet med 

premisserna för en ideologi eller världsuppfattning, och de slutsatser som med nödvändighet 

måste dras från dessa premisser. All erfarenhet och alla insikter som kan tala emot 

premisserna måste per automatik vara felaktiga eftersom de skapar motsägelser och 

slutledningsfel inom det logiskt konsistenta systemet.  

 

Det onda förnuftet är ett förnuft som inte känner några sinnliga eller begärsmässiga bojor 

som fjättrar det till denna värld. Vi kan bara ha en relation till den andra via någon form av 

sinnlighet, utan våra sinnen är vi helt utelämnade till vårt eget medvetande. Arendt beskriver 

just detta fenomen då det etiskt onda uppstår genom den logiska formen hos ett konsekvent 

och konsistent förnuft. När förnuftet lämnas fritt spelrum, när det inte längre behöver ta 

hänsyn till en värld av individer och sinnlig erfarenhet, när det så att säga går på tomgång, då 

är det också som farligast, eftersom all kontakt med verkligheten är bruten, eller som Kant 

själv säger ”Tankar utan innehåll är tomma, åskådningar utan begrepp är blinda”53. 

 

Just as terror, even in its pre-total, merely tyrannical form ruins all relationships between 

men, so the self-compulsion of ideological thinking ruins all relationships with reality. 

The preparation has succeeded when people have lost contact with their fellow men as 

well as the reality around them; for together with these contacts, men lose the capacity 

of both experience and thought.54 

 

Det är nu lätt att se hur Sade kan omvandla Kants rena förnuft som garanten för det goda till 

förutsättningen för den rena ondskan. Självtillräckligheten som det rena förnuftet finner i sina 

kategoriska principer skapar axiomatiska sanningar som på ett effektivt sätt gör sig 

oberoende av världen och erfarandet av den Andre i sin annanhet och sinnlighet. Det finns 

inga egentliga motbevis mot dessa rena principer på förnuftets nivå, eftersom dessa per 

automatik är sanna så länge de är logiskt konsistenta. Den enda möjligheten till att motbevisa 

dem kommer från den Andre själv, vilken principerna som bekant redan vid sitt formulerande 

har raderat ut.  

 

What radical evil is I don’t know, but it seems to me it somehow has to do with the 

following phenomenon: making human beings as human beings superfluous (not using 

them as a means to an end, which leaves their essences as humans untouched and impinges 

only on their human dignity; rather making them superfluous as human beings). This 

happens as soon as all unpredictability- which, in human beings, is the equivalent of 

                                                      
53 Kritik av det Rena Förnuftet, s. 156 
54  The origins of Totilitarianism, s. 473, min kursivering 
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spontaneity- is eliminated. And all this in turn arises from- or, better, goes along with- the 

delusion of the omnipotence (not simply of the lust for power) of an individual man. If an 

individual man qua man were omnipotent, then there is in fact no reason why men in the 

plural should exist at all – just as in monotheism it is only God’s omnipotence that makes 

him ONE. So, in this same way, the omnipotence of an individual man would make men 

superfluous55  

 

Det ovanstående är ett utmärkt exempel på essensen i det ondskefulla förnuftet, i den rena 

onda viljan. Som vi såg i tidigare avsnitt använder även den värste Sadist, om inte annat, så 

åtminstone sitt offer som medel för ett ändamål, och som Arendt påpekar, att bli använd som 

medel kränker den mänskliga värdigheten men lämnar ändå människans essens intakt. Faktum 

är att så länge hennes värdighet kan bli kränkt så bekräftar det att hon fortfarande har kvar sin 

status av ett autonomt mänskligt subjekt. Det är först när hon inte längre är ett subjekt, vars 

värdighet kan kränkas, som människans essens utrotas. Den rena ondskan har just som mål att 

göra människan överflödig, genom att den utrotar hennes spontanitet, allt det som gör en 

person till en person. Det är förnuftet såsom tomhet, som gör ett hål i verkligheten där 

individer inte längre kan mötas och förnuftet qua kategorisk lag raderar ut behovet av 

människor i pluralis. När ett förnuft postulerar sig självt som allmän förnuftslag utan 

undantag, så gör den anspråk på att innefatta alla andra rationella varelser som en del i sig, 

och således försvinner varje åsikt eller tanke som kan gå emot denna lag. När förnuftet dras 

till sin yttersta spets, bortom alla begärets och sinnlighetens skrankor, så övergår det i ren 

ondska.  

 

Arendt beskriver hur koncentrationslägren under andra världskriget utgjorde ett helt nytt 

fenomen för samhällsvetenskapen, det utgjorde en institution som inte gick att integrera i den 

mänskliga erfarenheten. Ondskan som visade sig i form av koncentrationslägren skilde sig 

radikalt från tidigare hemskheter genom historien, inte på grund av antalet dödade, inte på 

grund av extraordinär fysisk tortyr, eller ens antalet som deltog i projektet, utan just genom 

det faktum att det inte fanns några utilitaristiska motiv.  

 

If we assume that most of our actions are of a utilitarian nature and that our evil deeds 

spring from some ”exaggeration” of self-interest, then we are forced to conclude that this 

praticular institution of totalitarianism is beyond human understanding.56  

 

                                                      
55 Arendt, Hannah & Jaspers, Karl (Red. Köhler, Lotte). Hannah Arendt, Karl Jaspers correspondence 1926-

1969 (1992). Harcourt Brace Jovanovich, s. 166 
56 Arendt, Hannah. Essays in understanding 1930-1954 (1994). Schocken Books, New York 1994 s. 233 
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Det fanns ingen nyttoaspekt varken i koncentrationslägrens metoder eller grundläggande 

funktion.  Fångarna slets ut på ett sätt som gjorde att de inte ens kunde bidra med arbetskraft, 

och att skrämma ett redan tillintetgjort folk framstår ur strategiskt syfte helt meningslöst. 

Själva lägrens funktion var i denna mån anti-utilitaristisk57. Akuta militära behov och resurser 

som behövdes för att utkämpa kriget gick istället till dödslägren som ansågs överordnade allt 

annat, att driva koncentrationslägren var viktigare än att vinna kriget58. Det är just detta 

faktum som gör att koncentrationslägren är av intresse för att klarlägga den rena ondskans 

begrepp, det som gör koncentrationslägren till ett uttryck för ren ondska är inte innehållet, 

utan formen. Koncentrationslägren utgör ett exempel på förnuftet reducerat till sina egna 

absurda termer, det vill säga, en förnuftets paroxysm, det ödesdigra moment då förnuftet 

endast är upptaget med att formulera allmänna principer utan förhållande till en sinnlig 

verklighet.  Arendt fortsätter det tidigare citatet ovan på följande sätt: 

 

If, on the other hand, we make an abstraction of every standard we usually live by and 

consider only the fantastic ideological claims of racism in its logical purity, then the 

extermination policy of the Nazis makes almost too much sense. (…) The insanity of such 

systems clearly does not lie only in their premise but in their very logicality, which 

proceeds regardless of all facts and regardless of reality which teaches us that whatever we 

do we can’t carry through with absolute perfection.59   

 

Om man ska dra en parallell mellan Kant och nazismen så går den inte mellan uppfattningen 

om lydnad och plikt som så ofta påståtts, utan i idén om renhet vare sig det är förnuftets eller 

rasens.  

 

Bara en tom värld kan vara ”perfekt”, utan friktion och ren, en perfekt värld är per definition 

en icke-mänsklig värld. Vi kan här dra oss till minnes hur Sades Sadister i den sista analysen 

kom öga mot öga med insikten i att den totala dominans av den Andre som de sökte, inte var 

möjlig eftersom, att all form av dominans förutsätter den Andre och alltid i någon mån 

kommer att innebära att den Andre utövar ett visst inflytande även på bödeln. Det enda sättet 

att komma förbi detta faktum är den totala utplåningen, inte bara av den Andre, utan även av 

sig själv, och det var precis detta som var tredje rikets slutgiltiga lösning.  

 

The supreme goal of all totalitarian governments is not only the freely admitted, long-range 

ambition to global rule but also the never-admitted and immediatley realized attempt at the 
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total domination of a man. The concentration camps are the laboratories in the experiment of 

total domination, for human nature being what it is, this goal can be achieved only under the 

extreme circumstances of human-made hell.60  

 

Arendt skriver här om total dominans, men det är en dominans som bara kan uppnås till priset 

av apati både från förövarens och offrets sida. Ser vi inte här hur Sades idé om den ”eviga 

upprepningen av samma akt”, och dess fokus på kvantitet både gällande handlingar och offer 

blir det enda centrala eftersom det upplöser både Sadisten och den Andres realitet? Det 

systematiserade, rutinmässiga och mekaniserade våld som utövades i fånglägren, vilka såväl 

fångar som vakter var en del av skapade en overklig och helt avskärmad värld där både fångar 

och väktare verkade glömt bort att människor dödades61 på samma sätt som när ett ord 

upprepas många gånger i följd och så förlorar det sin betydelse, framstå som meningslöst och 

främmande, på samma sätt verkade alla som var en del av koncentrationslägren urholkas för 

att endast utgöra en tom ”massa”. 

 

Total domination is achieved when the human person, who somehow is always a specific 

mixture of spontaneity and being conditioned, has been transformed into a completely 

conditioned being whose reactions can be calculated even when he is led to certain death.62     

 

Är inte detta just apatin i dess renaste form? Som både Kant och Sade drömde om, en varelse 

som inte längre är slav under världens och sinnlighetens nycker, som inte är underkastad 

fysiska begränsningar eller påverkan utan som alltid är i kontroll över förutsättningarna för 

sitt eget agerande, inte för att hon är fri på något sätt, utan för att hon inte längre finns. När 

individualiteten är upplöst så återfinns den totala dominansen just i att inget mänskligt subjekt 

återstår att finna. 

 

Arendt menar att detta upplösande av identiteten sker i tre steg: först destruktionen av det 

juridiska subjektet genom godtycklig inspärrning, och då inte på grund av gripandets 

rättslöshet utan framförallt för att gripandet sker helt utan någon koppling till personens 

handlingar eller åsikter.  Det andra steget är ödeläggandet av den moraliska personligheten 

genom total isolering av fången från resten av världen, en total spårlöshet med vilken 

personen försvinner och gör all form av martyrskap eller symboliskt motstånd meningslöst. I 
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det tredje och sista steget sker själva utplånandet av individualiteten63. Primo Levi har 

beskrivit detta på ett slående sätt i Är detta en människa? när han berättar om 

koncentrationslägrens Müsselmänner:  

 

Müsselmänner, de förtappade, som utgör lägrets grundval, de, den anonyma massan, som 

ständigt förnyas men alltid är densamma, massan av icke-människor som marscherar och 

sliter i tysthet sedan den gudomliga glöden i dem har släckts och de redan blivit alltför 

tomma för att verkligen lida. Man tvekar att kalla dem levande: man tvekar att kalla deras 

död för död, den som de inte fruktar därför att de är alltför trötta för att uppfatta den. De 

trängs i mitt minne med sin ansiktslösa närvaro, och om jag skulle försöka innesluta allt 

ont i vår tid i en enda bild skulle jag välja den här bilden, som är mig så välbekant: en 

utmärglad människa, med sänkt panna och böjda skuldror, i vars ansikte och ögon man inte 

kan spåra skymten av en tanke.64  

 

 

Primo Levi beskriver hur individualiteten och mänskligheten utplånas, dessa Müsselmänner 

befinner sig i ett apatiskt tillstånd där de kan handla och agera helt utan någon sinnlig svaghet 

eller patologiska motiv, men då har de också tömts på alla spontanitet och förmåga att relatera 

till sig själva eller andra. De har förvandlats till icke-människor som inte längre är en del av 

världen. Det finns en viss likhet mellan Arendts beskrivning av Eichmann och Levis 

Müsselmänner, ingen av dem tänker längre. Arendt är känd för att beskriva Eichmann och 

många av nazismens förbrytare med att de inte längre tänkte, deras tänkande hade ersatts av 

principer och axiom, men detta är inte samma sak som att de ”bara” följde order, det går inte 

att komma ifrån att Eichmann var en man av principer.  

    

Vad han än gjorde var han i sina egna ögon en laglydig medborgare. Han gjorde sin plikt, 

som han sa till polisen och rätten om och om igen. Han inte endast löd order, han löd också 

lagen. Eichmann hade en dunkel aning om att detta kunde vara en viktig skillnad, men 

varken försvaret eller domarna tog någonsin upp det.65     

  

Det är en central skillnad mellan att lyda en order och att lyda en lag, det ena görs av rädsla, 

det andra av aktning. En order från t.ex. ett befäl, bygger på makt, och befallningen kommer 

då från en partikulär individ med en viss maktposition, vilket också innebär att, om vi har 

modet, kan vi vägra att följa ordern, ty jag går emot personen som avfärdar den, dennes 

användning av sin makt och regler i denna situation. Detta betyder att två viljor möts, och 

även om vi skulle lyda ordern, så kan vi på ett privat plan förakta och förkasta den. 

                                                      
63 Ibid.  
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Morallagen däremot går inte att invända mot eller att bestrida eftersom att det är förnuftet 

självt som talar, det skulle ge upphov till en paradox om man förnekade den lag som man 

själv funnit ovedersäglig, eller aktningsvärd. Detta innebär att när jag accepterar morallagen 

så kräver den att jag själv är i full överenstämmelse med den. När förnuftet talar så kan vi inte 

på förnuftig väg argumentera eller motbevisa dess krav. Eichmann har alltså helt rätt i den 

mån han gör en åtskillnad mellan order och lag.  

 

[…] Han (Eichmann) förklarade då plötsligt med stort eftertryck att han hade levt hela sitt 

liv efter Kants moralregler, särskilt enligt Kants pliktdefinition. Detta var upprörande och 

fullkomligt obegripligt, eftersom Kants moralfilosofi helt bygger på människors 

omdömesförmåga, som utesluter blind lydnad. Undersökningsledaren pressade inte 

Eichmann på denna punkt, men domaren Raveh bestämde sig för att fråga den anklagade 

antingen av nyfikenhet eller av vrede över att Eichmann vågade nämna Kant i samband med 

sina brott. Och till allas förvåning kom Eichmann med en nästan korrekt definition av det 

kategoriska imperativet: >> jag menade med mina anmärkningar om Kant, att min viljas 

princip alltid måste vara sådan att den kan bli de allmänna lagarnas princip. >>66       

 

Blind lydnad kan man knappast anklaga Eichmann för, utan istället något vida mer 

skrämmande; att med fri vilja anamma en ond lag. Det kategoriska imperativet utgör ett 

gränsfenomen som är tillsynes både fritt och ofritt. Det kategoriska imperativet är på samma 

gång den fria viljans yttersta garant samtidigt som den förutsätter total underkastelse. Det är 

av största vikt för Kant att när människan finner fram till morallagen, vilket hon gör genom 

sitt eget förnuft och sin egen fria vilja, så framstår denna trots allt inte som något godtyckligt 

för henne som hon kan välja att anamma eller avstå från, istället tvingar den sig på henne, tar 

henne i besittning.   

 

Considered in its complete perfection, virtue is therefore represented not as if a 

human being possesses virtue but rather as if virtue possesses him; for in the former 

case it would look as if he still had a choice (for which he would need yet another 

virtue in order to choose virtue in preference to any other goods offered him).67  

 

Kant talar i citatet ovan om dygden, men samma problematik gäller morallagen, människan är 

både fri och bunden samtidigt av den. Om Eichmann nu inte bara löd order utan faktiskt löd 

under idén om lagen så var det hans eget förnuft som han gjorde till herre; inte staten, Hitler 

eller någon auktoritet. Hur är det då möjligt för en och samma människa att både vara ensam 

lagstiftare och subjekt för samma lag?    
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If the I that imposes obligation is taken in the same sense as the I that is put under 

obligation, a duty to oneself is a self-contradictory concept […] One can also bring 

this contradiction to light by pointing out that the one imposing the obligation 

(auctor obligationis) could always release the one put under obligation (subiectum 

obligationis) from the obligation (terminus obliagtionis), so that (if both are one and 

the same subject) he would not be bound at all to a duty he lays upon himself. This 

involves a contradiction.68  

 

För att kunna bli sin egen lagstiftare måste således människan klyva sig själv i en 

intelligibel (förnuftig del) och en sinnlig (djurisk del). Bara genom idén om ett 

självständigt förnuft och en självständig natur går det att upprätthålla morallagens 

tvingande karaktär. Denna uppdelning får som följd att människan nödgas försaka den 

del som binder henne till världen och sina medmänniskor, vilket riskerar att skapa ett 

”förblindat” förnuft, ett förnuft som inte längre förhåller sig till erfarenheten som annars 

ska fylla det. Alla upplevelser som är kopplade till att vara en människa med en kropp, i 

en värld, blir upplösta då förnuftet formulerar lagar i motsats till en sinnlig natur. 

Plötsligt finns det inte längre något för det mänskliga tänkandet att haka sig fast vid, och 

då finns det inte heller några gränser för vad hon kan göra.     

 

It is indeed my opinion now that evil is never ’radical’, that it is only extreme, and that it 

possess neither depth nor any demonic dimension. It can overgrow and lay waste the whole 

world precisley because it spreads like fungus on the surface. It is ”thought-defying,” as I 

said, because thought tries to to reach some depth, to go to the roots, and the moment it 

concerns itself with evil it is frustrated because there is nothing.69  

 

Om ondskan var radikal i Kants mening på grund av att dess rötter sträckte sig till 

människans kärna och förgiftade den, så är den extrema ondskan, eller den rena ondskan, 

istället frånvaron av alla rötter eftersom det rena förnuftet inte längre befattar sig med världen 

överhuvudtaget. Den extrema ondskan rycker upp alla rötter genom att utplåna det subjekt 

som uttalar morallagen och de andra subjekt som den är tänkt att appliceras på.  

 

Vi kan nu summera vad vi har kommit fram till om den rena ondskans begrepp genom några 

grundläggande signalement:  

1) Ren ondska är en förnuftets paroxysm, vilket innebär att förnuftet går bortom sig självt i en 

självupphävande attack 2) Ren ondska är sui generis vilket innebär att förnuftet frikopplar sig 
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från den faktiskt existerande världen och endast utgår från en hypotetisk värld. 3) Ren ondska 

är apatisk alltså när förnuftet inte längre påverkas av den Andre såsom en sinnlig varelse av 

kött och blod. 4) Den rena ondskan är basal vilket betyder att den skapar situationer i vilket 

det är mer eller mindre omöjligt att agera moraliskt. Den extrema ondskan var ett koncept 

som Arendt tyvärr aldrig kom att vidareutveckla explicit i sina texter, men vi kan se likheten i 

hennes aforistiska beskrivning av den extrema ondskan och det vi i uppsatsen har kommit 

fram till utgör den rena ondskan. Både ”extrem” och ”ren” fångar bättre in ondskans 

grundläggande karaktär än Kants begrepp om den ”diaboliska” ondska. Det senare leder allt 

för lätt tankarna till en mytologisk och mystifierande förståelse av ondska som ett 

självändamål, att göra det onda för det ondas skull. Själva poängen med den rena ondskan är 

att det inte handlar om att ha som motiv att göra det onda, vilket som vi tidigare i uppsatsen 

hos t.ex. Žižek har sett blir paradoxalt, istället är den rena ondskan anammandet av ett 

specifikt förhållningssätt till världen och medmänniskorna där dessa töms på mening. Den 

rena ondskan vare sig den har som ändamål att göra ”gott” eller ”ont”, bygger på att en 

individ anammar en viss inställning till andra människor och världen där alla relationer till 

båda dessa bryts och endast ett okroppsligt och deindividuerat förnuft härskar över ett intet.   

 

De ovan nämnda fyra komponenterna utgör sammantaget förutsättningarna för de uttryck av 

ren ondska som bevittnats genom historien vare sig det rör sig om Auschwitz, massakern i 

Indonesien 1965-1966, folkmordet i Kambodja, den stora utrensningen under Stalin osv. I alla 

dessa fall går det att se spår av den rena ondskan i form av hur de fyra faktorerna samspelat 

med varandra.  

 

 

 

 

3.0 Försvaret mot den rena ondskan    
 

 

Vi har så här långt i uppsatsen fått se exempel på hur den rena ondskan är intimt kopplad till 

förnuftet och tanken om en allmän vilja. Ondskan är det förnuft som gör sig själv till Gud, i 

den mån förnuftet och dess kategoriska imperativ skapar allmängiltiga och undantagslösa 

lagar där all form av subjektivitet raderas ut till förmån för en ren lagbundenhet. Det är i 



47 
 

denna paroxysm som förnuftet renas från alla mänskliga egenskaper såsom begär, böjelser, 

sinnlighet, affekt och istället blir en alltigenom ”intelligibel varelse” som ondskan kan visa 

sig. Den Andre förmår då varken att väcka medlidande eller ens avsky hos den person som 

gett sig hän åt det onda förnuftet.  

För Arendt så var tänkandet botemedlet för detta, till skillnad från förnuftet som byggde på 

logiska och generaliserande principer såg hon i tänkandets aktivitet en dialog till skillnad från 

förnuftets monolog.  

 

Is our ability to judge, to tell right from wrong, beautiful from ugly, dependent upon our 

faculty of thought? Do the inability to think and a disastrous failure of what we 

commonly call consience concide? The question that imposed itself was: Could the 

activity of thinking as such, the habit of examining and reflecting upon whatever 

happens to come to pass, regardless of specific content and quite independent of results, 

could this activity be of such a nature that it ”conditions” men against evil doing?70  

 

  

Men är det verkligen tänkandet som är skyddet mot ondska? Richard J. Bernstein poängterar i 

sin essä ”The Banality of Evil”: Reconsidered med Heidegger som paradexempel att 

tänkandet inte alltid verkar fungera som ett skydd mot att dras med av ondskan.  

 

Ironically, in the same year that she [Arendt] published ”Thinking and Moral 

Considerations,” she also published her tribute to Heidegger on his eightieth birthday. 

Recalling her experince in the 1920s, she tells us: ”[T]he rumor about Heidegger put it 

quite simply: thinking has come to life again… There exists a teacher; one can perhaps 

learn to think”[…]71 

 

Att Bernstein i citatet använder Heidegger som ett ifrågasättande av tänkandets möjlighet att 

förhindra moralisk kollaps och ondska kan vid första anblick verka som något simpelt, men 

det visar faktiskt på verkliga problem för Arendts antagande att tänkandet i sig skulle utgöra 

ett skydd mot ondskan. Det är uppenbart att Heidegger i allra högsta grad tänkte, även om han 

själv påstod sig vara en ”en politisk idiot”, så borde detta inte räcka för att Heidegger skulle 

göra en så fatal felbedömning av nazismen, ty Arendt menar inte att det är något specialiserat, 

                                                      
70 Richard J. Bernstein: “The Banality of evil” Reconsidered i Hannah Arendt & The meaning of Politics (1997) 

Red. Craig Calhoun & John McGowan. University of Minnesota Press, s. 310 

 

71 ibid s. 312.  
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teoretiskt tänkande kring t.ex. politik som förhindrar folk från att begå onda handlingar, utan 

helt enkelt det ”vanliga” tänkandet, dialogen som alla människor för med sig själva72.   

Här blir det omöjligt att komma ifrån att Heideggers tänkande inte frigjorde hans 

omdömeskraft, trots att han onekligen var en tänkande tänkare, så verkar detta inte ha 

förbättrat hans omdöme. Tänkandet i sig verkar alltså inte vara nog för att utgöra en garanti 

mot att ondska kan sprida sig. Det finns allt för många liknande exempel på tänkande 

människor som likväl inte har blivit immuna mot diverse skadliga och inhumana 

föreställningar, det verkar snarare vara en kombination av sinnlighet, känsla, reflektion och 

inkännande som utgör motgiftet till ondskans spridning. Arendt kom också att undersöka hur 

Kants förståelse av omdömeskraften kunde utgör ett skydd mot den rena ondska så som denna 

visat sig i t.ex. Nazityskland och andra totalitära stater.   

 

Ett smakomdöme är ett faktapåstående utan fakta, en slutsats utan grund. Det är ett bestämt 

förkastande eller bekräftande som samtidigt inte kan göra anspråk på att utgöra en allmän 

sanning. Smakomdömet får sin speciella status just i att det vilar på subjektiva grunder men 

ändå söker (eller uppmanar till) ett slags intersubjektivt erkännande. Ett matematiskt 

påstående likt 2 x 2 = 4 söker inte någon bekräftelse hos en annan individ, grupp eller 

gemenskap, eftersom det är en förnuftsprodukt som bekräftar sig själv. Världen kan gå under 

men ”2 x 2 = 4” eller ”om A = B och C = A, så är C = B” kommer att vara lika sant ändå. 

Med smakomdömet däremot förhåller det sig annorlunda; ”det där är Francis Bacons bästa 

tavla” är helt beroende av subjektet som uttalar det, ett sådant omdöme får bara sin giltighet 

genom subjektet.   

 

Smakomdömet och morallagen skiljer sig åt i att den ena rör det partikulära, det som inte går 

att reducera till en princip, medan den senare är själva reduktionen av allt partikulärt till en 

allomfattande lag, och på detta sätt så utgör det kategoriska imperativet en förnuftssats likt 2 x 

2 = 4.   Arendt påpekar att om du säger ”vilken vacker ros!” så kommer du inte fram till detta 

genom någon logisk slutledning genom att postulera ”alla rosor är vackra, den här blomman 

är en ros, alltså är den vacker”, eller tvärtom, ” det som är vackert är en ros, den här blomman 

                                                      
72 “the presupposition for this kind of judging is not a highly developed intelligence or sophistication in moral 

matters, but merely the habit of living togehter explicitly with oneself, that is, of being engaged in that silent 

dialogue between me and myself […] This kind of thought, though at the root of all philosophical thinking, is not 

technical and does not concern theoratical problems”-Ibid.  
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är en ros, alltså är den vacker”73, det är istället kopplat till individens spontana upplevelse och 

i hennes förmåga att låta sig affekteras.  

 

Om förståndet är den fakultet hos människan, som enligt Kant, ger form och skapar ordning 

hos framträdelser (regelmässighet i den fysiska världen) och förnuftet utgör den lagstiftande 

instansen, som inte bara bestämmer hur saker är (förståndets uppgift) utan också hur de borde 

vara, så utgör omdömeskraften för Kant en brygga (übergang)74 mellan dessa två fakulteter 

genom att i den partikulära instansen, en kontingent sinnlig upplevelse, se (eller snarare 

känna?) en högre bestämning av objektet. Låt oss illustrera detta med hjälp av två följande 

satser: ”alla kroppar har utsträckning i rummet” och ”det är aldrig rätt att ljuga”, där den 

första utgör en ren förståndssats och den andra en ren förnuftssats. Förståndssatsen beskriver 

de nödvändiga betingelserna för alla fysiska objekt överhuvudtaget vare sig det är en atom 

eller ett bord så har de med nödvändighet utsträckning i rummet.  Satsen ”det är aldrig rätt att 

ljuga” är en ren förnuftssats, till skillnad från den förra stasen så överensstämmer den inte 

alltid med verkligheten, tvärtom om vet vi mycket väl att det ljugs hela tiden, men om alla 

människor agerade förnuftigt, så skulle de inse nödvändigheten i att lögn aldrig kan utgöra en 

allmän och kategorisk betingelse.  

 

Sett utifrån detta perspektiv så framstår det tydligt att ett påstående som ”vilken vacker ros!” 

varken utgör ett förstånds - eller förnuftsmässigt omdöme då det inte bestämmer något om 

rosors generella lagbundna fysiska egenskaper, eller säger något om hur alla rosor borde vara, 

istället så uttrycks ett spontant partikulärt förhållningssätt. Smakomdömet bygger på 

sensibilitet och dess subjektiva grunder för rättfärdigande är vilka känslor (lust eller olust) 

som ett objekt väcker hos subjektet. Det är därför som Kant säger att smakomdömet måste 

vara intresselöst, med vilket Kant menar att det inte kan ha sin grund i varken böjelser eller 

ändamål. Om jag t.ex. äter en saftig biff och finner den angenäm för att den stillar min hunger, 

så är det inte fråga om ett estetiskt omdöme, det är betingat av yttre faktorer. Om jag 

uppskattar en god handling, t.ex. någon som försvarar en tiggare som blir utsatt för påhopp, så 

är det ändamålet med handlingen (medmänsklighet) som jag uppskattar.  

 

                                                      
73 Jag använder Arendts eget exempel som återfinns i Kant’s political philosophy s. 13- 14. 
74 Se exempevis Henry E. Allisons initierade diskussion om detta i Kant’s theory of taste: A reading of the 

critique of astethic judgment där han diskuterar hur ser nödvändigheten att formulera en ”übergang” mellan 

natur och frihet.  
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Kant skiljer därför på det angenäma (som tillfredsställer böjelser/behov), det goda (det som 

uppskattas för sitt ändamål), och det sköna (det som behagar intresselöst).75  När en målning 

behagar mig så är det inte kopplat till en patologisk stimulering (hunger, trötthet, begär osv.) 

eller ett praktiskt ändamål (medmänsklighet, dygd, effektivitet osv.) föremålets praktiska 

syften är helt ovidkommande för mig och jag njuter endast av det tillstånd som verket 

försätter mig.  

 

Kant menar att människans förmåga att känna detta intresselösa behag inför det sköna, är 

unikt för människan. Djuren kan uppleva det angenäma i tillfredställelsen av naturliga 

böjelser, och t.ex. andar (rena förnuftsvarelser) kan uppskatta det goda och ändmålsmässiga 

(praktiska), men endast människan kan känna behag inför det intresselösa betraktandet. Hon 

kan fälla estetiska omdömen eftersom hon både är en del av den djuriska och intelligibla 

världen. 76 

 

Dessa estetiska omdömen har till skillnad från de förståndsmässiga och förnuftsmässiga 

omdömena inget begrepp och kan således inte göra anspråk på objektiv allmängiltighet, men 

likväl subjektiv allmängiltighet. Påståenden som ”alla kroppar har utsträckning i rummet” och 

”stjäla kan inte bli en allmän lag” har begrepp där ”kroppar” är underordnade ”utsträckning” 

och ”stjäla” är underordnat det kategoriska imperativet och begreppet om självmotsägelse. 

Smakomdömet skiljer ut sig genom att det inte är grundat på någon privat böjelse men inte 

heller kan förmedlas med hjälp av objektiva begrepp.  

 

För Kant utgör den subjektiva allmängiltighet vi finner i smakomdömet sensus communis. 

Detta begrepp kan förstås på två sätt menar Kant, dels som ett gemensamt sinne och som sunt 

förnuft, det är den första betydelsen som Kant vill fånga in med sensus communis, alltså inte 

som ett allmänt förstånd (sunt förnuft), utan en allmän känsla (sensus communis)77.  

När vi betraktar Guernica, skådar ut över fjäll och fjordar, eller besöker pyramiderna så finns 

det ingen regel vi kan tillämpa för att säga varför dessa förnimmanden inger oss en viss 

känsla, men likväl så affekterar dessa objekt oss och försätter oss i en speciell stämning.   

 

                                                      
75 Kritik av omdömeskraften, s. 64  
76 ibid.  
77 ibid., s. 94.  



51 
 

Sensus communis ska inte på något sätt förstås som socialisering eller kulturell inlärning. 

Självfallet kommer den kultur vi växer upp i och de sammanhang vi befinner oss i påverka 

vad vi uppfattar som exempelvis fint respektive fult, men det som intresserar Kant är själva 

förmågan hos människan att fälla estetiska omdömen och känslan av sensus communis. 

Oavsett kultur eller bakgrund så verkar smakomdömet utgöra en allmänmänsklig förmåga. 

Stora verk inom konsten, eller slående naturupplevelser, är kulturöverskridande. Åsynen av 

Ore skogsrike i Dalarna kan var skön för en egyptier på samma satt som åsynen av 

pyramiderna kan vara skön för en svensk, eller en kyrkokör kan vara vacker för indier på 

samma sätt som ragamusik kan vara det för en amerikan. Omvänt kan dessa upplevelser också 

vara obehagliga, överväldigande, skrämmande men poängen är att de trots allt väcker 

sensibiliteten hos subjektet till liv och får denne att vilja fälla omdömen om det upplevda.  

 

När det kommer till moraliska omdömen så måste alla människor, så länge de är rationella, 

vara i överensstämmelse enligt Kant, men smakomdömen kan skilja sig åt utan att för den 

skull vara helt godtyckliga och oberättigade. Arendt skriver att Kants användande av 

begreppet ”Mänskligheten/Människan” (man) och ”människor” (men) måste förstås på olika 

sätt; vi har dels Mänskligheten så som art och hennes utveckling, Människan som moralisk 

förnuftsvarelse och ändamål i sig själv, och människor i plural som de faktiskt levande 

individerna som befolkar jorden. Arendt skriver:  

 

To summarize: Human species = Mankind = part of nature = subject to ”history,” nature’s 

ruse = to be considered under the idea of ”end” (…) Man = reasonable being, subject to the 

laws of practical reason which he gives to himself, autonomous, and end in himself, 

beloging to a Geisterreich, realm of intelligible beings (…) Men = earthbound creatures, 

living in communities, endowed with common sense, sensus communis, a community sense; 

not autonomous, needing each other’s company even for thinking (”freedom of the pen”) 78.    

 

Vi ser alltså hur Arendt försöker visa på hur en annan moral finns implicit i Kants tänkande, 

som en subversiv kraft dold bakom det praktiska förnuftets allmängiltiga lagar. För Arendt 

utgör just begreppet sensus communis sinnebilden för denna intersubjektiva dimension i 

människans livsvillkor.  

 

This sensus communis is what judgements appeals to in everyone, and it is this possible 

appeal that give judgements their special validity. The it-pleases-or-displeases-me 

which as a feeling seems utterly private and noncommunictive, is actually rooted in this 

community sense and is therefore open to communcation once it has been transformed 

                                                      
78 Lecture’s on Kant’s Political Philosophy, s. 26-27 
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by reflection, which takes all others and their feelings into account. The validity of 

these judgments never has the validity of cognitive or scentific propositions, which are 

not judgments, properly speaking79  

 

 

För Arendt så är det utmärkande att vi kallar just det estetiska omdömet för smakomdöme då 

just smak, till skillnad från t.ex. synen, är mer spontan i sin bedömning och känslomässigt 

kopplad till ”gott eller äckligt” medan ett sinne som synen är mer ”kognitivt” belastat. Om 

synen implicerar en viss neutralitet, en viss distans till objektet, så refererar lukten och 

smaken direkt till en subjektiv kvalité och till en spontan reaktion som innehåller ett 

värdeomdöme. Arendt beskriver det på följande sätt:  

 

Moreover, the it-pleases me-or-displeases-me [i relation till smak- och luktsinnet] is almost 

identical with an it-agress-with-me-or-disagress with me. The point of matter is: I’m directly 

affected. For this very reason, there can be no dispute of right and wrong here.80  

 

Till skillnad från att teoretiskt sätt prova om mina handlingar är konsistenta och 

universialiserbara så är det en fråga om en spontan känsla av rätt och fel på samma sätt som 

smak är en spontan känsla av det sköna. Om vi översätter detta till etiska termer så är det ett 

spontant och sinnligt grundat fördömande eller gillande, vilket självfallet inte kan göra några 

anspråk på att vara rätt eller gott i någon stringent mening, men vilket samtidigt försvarar oss 

mot ondskans paroxysm.  

 

Här ser vi alltså den stora skillnaden mellan omdömeskraften och det kategoriska imperativet.  

Det kategoriska imperativet formulerar sanningar utifrån förnuftets principiella logik, 

omdömeskraften formulerar inga principer, men väl synpunkter. Det estetiska omdömet är 

öppet för kritik och diskussion eftersom jag bara kan rättfärdiga mitt smakomdöme (vinna 

gehör för det) genom att kommunicera mitt perspektiv och argumentera för det, men likväl 

aldrig bevisa att jag har rätt.   

 

Med sensus communis måste man förstå idén om ett gemensamt sinne, det vill säga en 

förmåga att fälla omdömen, som i sin reflektion tar hänsyn till vars och ens föreställningsart 

i tankarna (a priori), som om det jämförde sitt omdöme med det samlade mänskliga 

                                                      
79 Ibid., s. 72. Min kursivering  
80 Ibid, s. 66 
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förnuftet, för att därigenom undgå den illusion som stammar ur subjektiva privatbetingelser, 

vilka lätt kan hållas för objektiva och har ett skadligt inflytande på omdömet.81                  

     

Kants citat ovan gör det väldigt tydligt att sensus communis handlar om att vi kritisk måste 

granska och ifrågasätta våra egna ”privata betingelser” (i form av behov, intressen, historia, 

erfarenheter, uppfostran, kultur osv.) genom att sätta dem i relation till den Andre; hur skulle 

en person som inte har min bakgrund, mina erfarenheter, mina behov uppleva det här? 

Men kanske ännu intressantare är hur omdömeskraften förhåller sig till det kategoriska 

imperativet när det antar formen av ren ondska: för om den rena ondskan handlar om 

utplånandet av både det subjekt som postulerar imperativet och de som underkastas detsamma 

så förutsätter omdömeskraften en grundläggande gemensam sinnlighet där vi måste vara 

beredda att utvidga vårt tänkande till att närma sig den Andre på ett intersubjektivt plan. 

 

The greater the reach-the larger the realm in which the enlightened individual is able to 

move from standpoint to standpoint - the more "general" will be his thinking. This 

generality, however, is not the generality of the concept for example, the concept "house,"  

under which one can then subsume various kinds of individual buildings. It is, on the 

contrary, closely connected with particulars, with the particular conditions of the 

standpoints one has to go through in order to arrive at one's own "general standpoint." This 

general standpoint we spoke of earlier as impartiality; it is a viewpoint from which to look 

upon, to watch, to form judgments, or, as Kant himself says, to react upon human affairs. It 

does not tell one how to act. 82 

Ett ”utvidgat tänkande” är således inte någon form av allmängiltighet eller generalitet så som 

vi ser den i t.ex. morallagen där alla rationella varelsers handlade kan underordnas en 

förnuftig princip som gällande för alla subjekt i alla situationer. Omdömeskraften som 

förmåga betraktad handlar istället om att utgå från det partikulära, ta det partikulära subjektets 

ståndpunkt och sedan jämföra det med sin egen och utifrån detta komma fram till ett beslut, 

men i denna process finns det ingen allmän princip som alla vilka använder sig av förnuftet 

med nödvändighet når fram till. Detta i sig kan utgöra ett skydd mot den rena ondskan 

eftersom den till sin karaktär är apatisk och fjärmad från sinnligheten, den förintar mötet 

mellan individer och upphäver dem genom en allmän och generell lag, men omdömeskraften 

handlar istället om att genom sinnligheten och inlevelseförmågan möta den Andre och genom 

glädje eller smärta, lycka eller sorg låta sig beröras av denne.  

 

                                                      
81 Kant, Immanuel. Kritik av Omdömeskraften (2003). Stockholm: Thales, s. 152, min kursivering 
82 Lectures on Kant’s political philosophy, s. 43- 44 
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i Autonomi och Gemenskap83 formulerar Seyla Benhabib utifrån Kant och Arendt vad hon 

kallar en interaktiv universalism. Benhabib vill etablera en ny typ av universalism som inte 

bygger på idén om ett autonomt subjekt med ett tidlöst, lagstiftande förnuft som lägger fram 

aprioriska sanningar oberoende av kontext och situation. Benhabib skriver i Autonomi och 

gemenskap:  

 

En central premiss i den här boken är att den universalistiska traditionens viktiga insikter 

inom praktisk filosofi idag kan formuleras om utan att man förskriver sig till 

upplysningens metafysiska illusioner. Härmed avses illusionen att det finns ett förnuft som 

grundar sig självt och är transparant för sig självt, illusionen att det finns ett 

omgivningslöst och kroppslöst subjekt och illusionen att man funnit en arkimedisk 

ståndpunkt som är belägen bortom historiska och kulturella tillfälligheter.84        

 

Är det inte precis detta vi har kommit fram till i uppsatsen, att det förnuft som grundar sig 

självt och tror sig vara transparant inför sig självt riskerar att utvecklas till ett ondskefullt 

förnuft? När förnuftet får härska oinskränkt utan att behöva förhålla sig till en värld och utan 

kroppens sinnliga mottaglighet för den Andre så kommer förnuftet att bli paroxystiskt, det vill 

säga gå bortom sin egen jurisdiktion varpå alla mellanmänskliga och etiska relationer riskerar 

att utplånas.   

 

Kant räddade etik från att bli subjektiv och relativistisk men han avhumaniserade den 

samtidigt i och med, att den dragen till sin spets, kan riskera att inte längre handla om 

människor utan om intelligibla väsen, förnuftsandar, vilka inte drabbas av lidande, smärta 

eller sorg. ”Mänskligheten” som förnuftsbegrepp kan inte lida, det är den enskilda individen 

av kött och blod som gör det.   

 

Benhabib menar att vi måste formulera en etik som bygger på en ”post-metafysisk position” 

där universalismen inte grundas på abstrakta rena principer som föregår det partikulära 

subjektet, hon menar att vi istället behöver ett kommunikativt och diskursivt 

rationalitetsbegrepp: ”erkännandet av att förnuftets subjekt är ändliga, kroppsliga och sköra 

varelser, inte kroppslösa cogitos eller av transcendental apperception sammanhållna abstrakta 

enheter till vilka en eller flera kroppar kan tänkas höra.” 85  

 

                                                      
83Seyla Benhabib, Autonomi och Gemenskap, (1992), Daidalos. 
84 ibid, s. 19, min kursivering 
85 ibid. s. 20 
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Det går inte underkasta alla subjekt en lag eller princip undantagslöst som om de utgjorde ett 

enda kollektivt förnuft. En sådan universalism utrotar möjligheten att upprätta en relation till 

den Andre och lämnar bara tomhet efter sig. Istället måste det universella byggas genom en 

inlevelsefull och inkännande kommunikation med och utifrån den Andre.        

 

 

4.0 Avslutning  
        

Kant var på sätt och viss den första som genom sin ”formalistiska” och icke-empiriska” moral 

gjorde etiken till ett ändamål i sig, i kontrast till hur filosofin tidigare knutit frågan om det 

etiska till antingen konsekvenser, personlighet eller religion och seder. Kant frigjorde etiken 

från dessa ”bojor” och gav den samma robusta grund som metafysiken, logiken och ontologin 

genom det praktiska förnuftets renhet som rensade bort all godtycklighet och relativism i 

förhållande till den. Samtidigt med Kants radikala omvandling av etiken så öppnades en 

spricka upp mellan människan och etiken, etiken skulle inte länge tjäna livet, utan livet skulle 

tjäna etiken. Kant ger som bekant aldrig någon tydlig definition av vad det goda är, han lägger 

istället grunden för det etiska, de transcendentala förutsättningarna för det självständiga etiska 

tänkandet som sådant, men ser inte hur ett formaliserat tänkande, där förnuftet endast och 

uteslutande står till svars inför sig självt, riskerar att ge upphov till den rena ondskan. Det som 

kan skydda oss mot ondskan är inte förnuftet, rationaliteten eller ens tänkandet, det är vårt 

personliga och sinnliga förhållande till den Andre. 

 

Vi har genom uppsatsen haft möjlighet att följa ondskans väg från att vara ett sekundärt 

begrepp i förhållande till det goda, där tänkare genom historien endast har känt sig nödgade 

att förklara ondskan i den mån den påverkar eller följer ur idén om det goda. Det onda har då 

betraktats som ett resultat av antingen frånvaron, irrationalitet eller perversion. Denna uppsats 

har istället haft som utgångspunkt att försöka tänka det onda utifrån sina egna kriterier. Detta 

innebär att förstå ondskan på samma sätt som man traditionellt sett har förstått det goda, 

nämligen att tänka det onda som havande sin egen existens och att det onda inte kan förstås 

som motsats till det etiska utan som en del av det etiska.  
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När ondskan studeras utifrån sina egna principer så blir det också möjligt tala om en ren 

ondska.  Genom att ta avstamp i Kants moralfilosofi och framförallt hans begrepp om 

paroxysmen i förhållande till förnuftet försöker uppsatsen visa på olika återkommande 

fenomen som tillsammans kan konstituera den rena ondskans begrepp: paroxysm, sui generis, 

apati och basis utgör tillsammans kännetecknen för den rena ondskan. Dessa begrepp har i sin 

tur utvunnits genom närläsningar av för ämnet relevanta filosofer och tänkare såsom; Kant, 

Klossowski, Lacan och Arendt. Ett återkommande tema hos dessa filosofer som uppsatsen tar 

fasta på är motsättningen mellan förnuft och sinnlighet och hur den rena ondskan visar sig den 

stund som förnuftet frikopplar sig från en sinnligt grundad samvaro och i dess förintande av 

den Andre. Morallagar som inte längre utgår från världen och människorna riskerar att bli till 

rent onda principer. Den rena ondskan kan bara uppstå när förnuftet ensamt utgör sin egen 

drivfjäder och således inte längre har någon relation till, eller behov av den Andre.  

 

I uppsatsens avslutande del väcks också frågan om omdömeskraftens förhållande till den 

Andre där det föreslås att Arendts tolkning av omdömeskraften hos Kant utgör ett möjligt 

skydd mot den rena ondskan. Detta skydd existerar genom att omdömeskraften behåller en 

relation till den Andre genom sitt ursprung i sinnligheten och sensus communis, även idén om 

en interaktiv universalism ges som förslag på hur man kan motverka den rena ondskan i 

förnuftets verksamhet.   

 

I framtida studier vore det av stort intresse att lyfta fram och studera begreppet om den rena 

ondskan som det formuleras i denna uppsats i förhållande till Frankfurtskolan och deras kritik 

av det rena förnuftet och upplysningen. Dels att utvidga min nuvarande undersökning i 

förhållande till Adornos kritiska verk, men också att närmare studera hans Minima Moralia 

och The problems of Moral philosophy där Adorno lägger fram en ”motståndets moral” för att 

se hur denna skulle kunna kopplas till omdömeskraften som ett skydd mot den rena ondskan.  

 Om denna uppsats i bästa fall har gett oss möjligheten att nå en bättre förståelse gällande 

begreppet ondska och vad det innebär, så skulle skyddsfaktorerna mot uppkomsten av ren 

ondska behöva undersökas mer utförligt. Det vore således intressant att se närmare och mer 

ingående på relationen mellan godhet, sinnlighet och omdömeskraft som detta diskuteras hos 

Arendt, men också Benhabib och hennes interaktiva universalism.  

 

Det skulle också kunna vara av intresse att studera Emmanuel Levinas i förhållande till den 

rena ondskan, Levinas är kanske den filosof som lagt allra störst tonvikt på etikens nödvändigt 
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sinnliga dimension i mötet med den Andre. Levinas syn på alteritet och etik skulle kunna 

fördjupa förståelsen för hur mötet med den Andre kan motverka förnuftets paroxysm och 

utbrott av ren ondska.  
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