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Abstract

In this thesis I argue that the concept of actualization is a useful point of entry for understanding

what the German philosopher Axel Honneth does in regard to the concept of ethical life [Sitt-

lichkeit] from Hegel’s Philosophy of Right. Actualization can be understood as an ahistorical

contextualization, which in this case entails using Hegel’s concept of ethical life to cast light

on contemporary political and philosophical issues. Using a notion of social freedom, where

individual freedom is understood in such a manner where it only can be realized in cooperation

with others, Honneth actualizes ethical life as a society where institutions contain the norms

and customs that make possible the realization of social freedom. With this understanding of

ethical life Honneth uses his actualization for the purpose of critiquing the social order from a

more sound and immanent perspective than those critiques based on abstract notions of right or

morality. His actualization makes it possible to take the Hegelian notion of ethical life and turn

it into a tool for critiquing current institution for not realizing the norms and customs that they

immanently should. He can argue for a moral notion of the market where exchanges must be

so that everyone benefits, and that strong trade unions and consumer cooperatives are necessary

for this to be the case. Regarding the political situation his actualized notion of ethical life is

used to expand upon the theory of deliberative democracy strengthening it through showing that

social freedom is a requirement for it and that it cannot be realized only in the political sphere

and must be realized throughout the entire ethical society. He thus compliments the theory of

deliberative democracy with a broader notion including both the family and the market as ne-

cessary components. Concluding I argue that Honneth’s actualizations shows that it’s possible

and a worthwhile endeavour to return to Hegel’s political philosophy and the notion of ethical

life.
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1 INLEDNING

[T]here’s no such thing as society. There

are only individual men and women and

there are families

Margareth Thatcher

1.1 Introduktion
Den konservativa brittiska premiärministern sammanfattar i detta ökända uttalande vad det ny-

liberala innebär, eller just att samhället inte längre finns.1 För Thatcher och andra nyliberaler

finns det inget samhälle, individen har enbart ansvar för sig själv och sin egen lycka, individen

ska vara fri från samhälleligt tvång och krav på ansvarstagande för sina medmänniskor. Även

familjen har fått vika undan för individens frihet, nu som vi alla bara är enskilda atomer som

ska maximera vår nytta på en enda stor marknadsplats. Det finns något intressant med denna

utveckling och det är att vi i vissa avseenden har sett den innan. Under kapitalismens framväxt

ur det feodala Europa upplöstes också idén om ett samhälle, individer frigjordes från feodala

band, fasta hierarkier och positioner krossades till fördel för ett framväxande industriproletariat

och en ny och mäktig borgarklass. Revolutionära grupper gör uppror mot ancien régime och

reaktionärer försöker med näbb och klor försvara den gamla ordningen. Något som växer fram

då, precis som nu, är den atomära liberalismen, föreställningen om den ensamma individen som

inte måste anpassa sig efter samhället men inte heller kan förvänta sig något stöd.

En tänkare som observerar och ser oroligt på denna utveckling är Georg Wilhelm Friedrich

Hegel. Han är i sin samtid en stor filosof och en av de mest framträdande gestalterna i den

idétradition som kallas den tyska idealismen. I ung ålder hyllade han den franska revolutionen

och såg den som ett tecken på att det moderna, upplysta och rationella samhället stod för dörren.

Den jakobinska terrorn och Napoleons ovilja att tvinga Württemberg till att bli en modern stat

gjorde honom dock desillusionerad. Hegel insåg att han inte kunde förlita sig på andra, på

utomstående idéer och abstrakta ideal, om ett upplyst samhälle skulle komma till stånd. Han

insåg att man måste utgå från det samhälle som finns, att de seder, normer och traditioner som

redan existerar, är rationella. Att upplysningen redan på sätt och viss är här. Tillsammans med

den atomära och revolutionära liberalismen ser han framväxten av en oreglerad marknad, ett

ekonomiskt system som genom dess dynamik kan dra undan människors levnadsvillkor i en

sådan fart att en hotfull pöbel uppstår.2 Många av dessa tankar om det moderna samhället,

1Margaret Thatcher: a life in quotes. April 2013. URL: https://www.theguardian.com/politics/2013/

apr/08/margaret-thatcher-quotes (hämtad 2019-01-06).
2Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Naturrecht und Staatswissenschaft
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om staten och vad som bör göras för att förhindra det moderna samhällets mest förödande

konsekvenser formuleras av Hegel i Grundlinien der Philosophie des Rechts eller Rättsfilosofin.

Hegels Rättsfilosofi publicerades ursprungligen 1820 och med den nu kända titeln 1821.

Hegel presenterar här en kritik av abstrakt rätt och moralitet och pläderar för sedlighet. He-

gel formulerar en teori om hur en modern stat bör se ut. Han presenterar här en genomgående

undersökning av familjen, det borgerliga samhället och staten och formulerar hur dessa institu-

tioner bör se ut. Här presenteras tankar om konstitutionell monarki, en reglerad marknad och

just idén om sedlighet som vi ska utforska i denna uppsats. Det är dessutom här uppsatsen tar

sitt avstamp, är det möjligt att aktualisera Hegels politiska tänkande? Är det som jag antytt så att

Hegels politiska filosofi så som den formulerats i Rättsfilosofin kan göras relevant med hänsyn

till de liknande samhälleliga utvecklingarna i våra respektive samtider.

Rättsfilosofin har dock inte på länge sätts som relevant för politisk filosofi vilket andra delar

av Hegels arbeten, Wissenschaft der Logik och Andens fenomenologi ofta har gjorts.3 Efter He-

gels död delade hans studenter in sig i två grupper, först i frågan om Hegels syn på religion och

sedan över frågan om Rättsfilosofin skulle ses som ett försvar eller en kritik av den existerande

Preussiska staten. Ganska snabbt efter Hegels död 1831 blev Rättsfilosofin irrelevant med tanke

på att den Preussiska stat den utgick ifrån absorberades in i Tyskland och andra politiska frågor

och tänkare blev viktigare. Efterhand uppfattades Rättsfilosofin som ett reaktionärt försvar för

Preussisk absolutism eller som ett numera irrelevant arbete förpassat till sin egen tid.

Att beskriva Rättsfilosofin som ett reaktionärt försvar för Preussisk absolutism är nog inte

helt korrekt men dess roll som ett progressivt eller konservativt arbete är inget jag kan vara

med att bestämma. Däremot är frågan om den kan vara relevant något jag är intresserad av. I

synnerhet begreppet sedlighet och dess relevans för vår samtid. Och det är detta jag vill un-

dersöka, vilket jag kommer göra, inte genom att själv presentera en aktualiserande läsning av

Rättsfilosofin, men genom att analysera den tyske filosofen Axel Honneths aktualisering av det

sedlighetsbegrepp Hegel formulerar i Rättsfilosofin. Hur kan vi använda Hegels sedlighetsbe-

grepp för att förstå och kritisera vårt samhälle på ett sätt som inte enbart utgår från abstrakta

principer utan från den sociala verkligheten så som den är?

1.2 Syfte och frågeställning
Mitt syfte är att utifrån Honneth undersöka på vilka sätt det är möjligt att aktualisera Hegels

sedlighetsbegrepp från Rättsfilosofin. Detta kommer göras genom att undersöka Honneths ak-

tualisering, samt hur och varför han gör begreppet relevant. Detta syfte kommer att besvaras

im Grundrisse. red. Klaus Grotsch. Jubiläumsausgabe zum 150jährigen Bestehen der Philosophischen Bibliothek".

Hamburg: Meiner, F, 2018, s. 229 §244; Frederick C. Beiser. Hegel. 1. utg. London: Routledge, 2005, s. 214, 230.
3Se Anders Bartonek och Anders Burman. Att läsa Hegel. Hägersten: Tankekraft, 2012, och; Anders Bartonek

och Anders Burman. Hegelian marxism. the uses of Hegel’s philosophy in marxist theory from Georg Lukács to

Slavoj Žižek. Huddinge: Södertörns högskola (Södertörn University), 2018, för ett antal exempel hur Hegel använts

i politiska syften.
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genom följande frågor:

• Varför aktualiserar Honneth Hegels sedlighetsbegrepp?

• Hur aktualiserar Honneth Hegels sedlighetsbegrepp?

• Vilken funktion fyller aktualiseringen i Honneths egna politiska tänkande?

1.3 Sedlighet
En problematik jag konfronterats med i mitt arbete gäller översättningar. Då undersökningens

centrala texter är skrivna på tyska och mina tyskakunskaper är begränsade kunde jag inte tillgo-

dogöra mig innehållet inom en rimlig tidsram. Jag har använt mig av engelska översättningar när

det kommer till Honneth och av den norska översättningen av Grundlinien der Philosophie des

Rechts, Rettsfilosofien. Det finns dock vissa faror med att använda översättningar, i synnerhet

när det kommer till källtexter. Detta när begrepp och betydelser ofta förvanskas i översättning-

ar. För att lösa detta problem kommer jag i så stor utsträckning som möjligt använda de tyska

originaltexterna vid centrala passager, oklarheter samt vid översättande av begrepp och citat.

Det mest framträdande begreppet i undersökningen är sedlighet eller Sittlichkeit. Innan jag

går in på en beskrivning av begreppets innebörd för Hegel kommer här en diskussion om över-

sättning. Sedlighet beskrivs i SAOL som "sexualmoraliskt riktig" och detta är nog vad de flesta

skulle tolka det som.4 Detta är dock inte alls den betydelse Hegel lägger i begreppet Sittlichkeit.

Det är därför värt att diskutera om sedlighet är den lämpligaste översättningen.

Hegel argumenterade på sin tid för att skriva på tyska och så, ironiskt nog, tillgängligt som

möjligt.5 Dag Johnsen som översatt Rettsfilosofien till norska anser därför i denna anda att

översättningen inte nödvändigtvis borde vara så trogen originalets ord utan snarare överföra in-

nebörden.6 Johnsen menar att ”det som har med sed og skikk å gjøre” är en bättre översättning.7

”Det som har med sed och skick att göra” är ett avsevärt mer omständligt uttryck än sedlighet

och har dessutom problemet att ett antal extra översättningar måste tillkomma som exempel-

vis ”samfunnsmessig”, ”sosialt”, ”samfunnsmoralsk” och så vidare.8 En extra svårighet är att

de engelska översättningarna måste använda sig av uttrycket ”ethical life” eller variationer på

detta då ingen direkt översättning finns. Man kunde tänka sig att använda sig av en svensk

översättning av engelskans ”ethical life” – ”etiskt liv” eller liknande (på samma sätt som man

numera ofta översätter Entfremdung till ”alienation” istället för ”förfrämligande”) vilket har

gjorts i översättningar av den kända hegelianen Charles Taylor.9 Detta känns dock som ännu

4sedlig. 2018. URL: https://svenska.se/saol/?hv=lnr79816 (hämtad 2018-11-22).
5Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Rettsfilosofien. övers. Dag Johnsen. Vidarforlag, 2006, s. 7.
6Ibid., s. 8.
7Det som har med sed och skick att göra ibid., s. 9.
8Samhällelig, social, samhällsmoralisk ibid., s. 9.
9Se Victoria Fareld. Att vara utom sig inom sig. Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet. [Ny utg.]

Göteborg: Glänta produktion, 2008, för en diskussion om denna problematik.
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mer otympligt än ”det som har med sed och skick att göra” och utöver det försvinner relationen

till sed vilket vore olyckligt.

Mitt syfte är dock inte att föra en ingående diskussion om översättning av olika hegelska

termer och jag väljer därför att översätta Sittlichkeit med sedlighet. Anledningen är att ordet

har mer eller mindre exakt samma betydelse där referensen till seder, Sitte på tyska, är tydlig.

Sedlig i substantiverad form är sedlighet vilket gör tydligt att det är ett tillstånd eller något ob-

jektivt. Det är också den översättning som används i Sven-Olov Wallenstein och Brian Manning

Delaneys översättning av Andens fenomenologi.

När vi nu har redogjort för begreppets översättning kan det vara på sin plats att försöka ut-

veckla begreppets betydelse hos Hegel för att ha en grund att stå på när det kommer till att förstå

Honneths aktualisering. I den tredje delen i Rättsfilosofin, ”Sedligheten”, presenterar Hegel sin

teori om sedlighet och det sedliga samhället. I §142 identifierar Hegel sedligheten med ”frihe-

tens idé” och det goda livet. För att förstå hur sedligheten skiljer sig från andra idéer om frihet

kan vi nämna hur den skiljer sig från moralitet och abstrakt rätt. Båda dessa föreställningar om

frihet, trots sina skillnader, diskuterar individen som frikopplad från samhället. Den abstrakta

rätten intresserar sig enbart för individens externa handlande, att hon följer lagen medans mora-

litet, här förstått som Kants morallära, diskuterar individens inre intentioner. Idén om sedlighet

å andra sidan förstår individen som del i en samhällelig och politisk helhet.10 Vi kan förstå det-

ta genom Frederick Beisers beskrivning av sedlighet som en konkret universalitet till skillnad

från moralitetens abstrakta universalitet. Skillnaden är att sedlighetens konkreta universalitet ser

helheten, samhället, som något som kommer före delarna, individerna, till skillnad från mora-

litetens abstrakta universalitet där delen, individen, kommer före den samhälleliga helheten.11

Det är genom att vara del i ett samhälle som vi kan bli en individ, samtidigt är det nödvändigt

att individen ser samhällets seder och lagar som sina egna och Hegel beskriver det som att vi

gör dem till vår andra natur [zweite Natur] §151. I ett sedligt samhälle är alltså lagarna och

sederna sådana att vi som fritt tänkande individer kan acceptera dem som om vi själva rationellt

kom fram till dem. Den objektiva lagen och den subjektiva moralen kan bli ett och det samma.

1.4 Teori och metod
En stor utmaning för mitt arbete har varit att hitta en teori och metod som på ett fruktbart sätt

kunde hjälpa mig att uppfylla mitt syfte. Anledningen till detta är att det skulle vara lätt att begå

våld mot mitt källmaterial, Honneths filosofiska texter, genom att tolka dem genom en teori som

är främmande för den som läggs fram i källmaterialet. Det är lätt att Honneths egna tankar och

resonemang skulle överskuggas av eller drunkna i en för texten främmande begreppsapparat.

Samtidigt är det nödvändigt, för att inte bara rekonstruera Honneths argument, att ha en teoretisk

ingång, några verktyg, begrepp och metoder som hjälper mig att få syn på vad jag är ute efter.

10Beiser, Hegel, s. 234.
11Ibid., s. 234.
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Min ingång hittade jag i Victoria Farelds avhandling Att vara utom sig inom sig från 2008.

Innan jag beskriver denna ska jag gå igenom två teoretiskt-metodologiska perspektiv som jag

övervägt men senare förkastat, ett ideologikritiskt och ett verkningshistoriskt.

Att lyfta dessa perspektiv anser jag vara relevant för att de på olika sätt väglett min un-

dersökning, på två diametralt olika sätt, även om de inte är där jag i slutändan hamnat. Vad

är ideologikritik? Här ska det förstås som en samling olika teoretiska traditioner vars syfte är

att visa att något inte är vad det framställer sig som. För att exemplifiera kan vi ta Honneths

ambition om att med hjälp av Hegels sedlighetsbegrepp kritisera existerande institutioner för att

hitta en väg ur det nyliberala/kapitalistiska samhället. Den ideologikritiska frågan blir då: gör

han det eller försvarar han egentligen bara den kapitalistiska ordningen? I sekundärlitteraturen

är detta en ganska vanlig invändning mot Honneth, exempelvis Timo Jütten kritiserar Honnet-

hs analys av marknaden utifrån detta perspektiv.12 Detta är onekligen en produktiv ingång och

det finns otaliga skäl att genomföra en ideologikritisk läsning av Honneth i synnerhet när det

kommer till hans påstådda kritiska ambition. Samtidigt kan inte ideologikritik hjälpa mig att

besvara mina frågor eller uppfylla mitt syfte då min ambition inte är att kritisera Honneth utan

snarare förstå hur han gör sedlighetsbegreppet relevant. I denna undersökning är jag alltså inte

intresserad av om Honneths användning av sedlighetsbegreppet uppfyller det syfte han ger den

utan att undersöka hur han försöker aktualisera det.

Det andra perspektivet som i viss mån finns med i min undersökning är den teoretiskt-

metodologiska traditionen som kallas verkningshistoria. Det handlar här om att studera hur en

person eller ett arbete har tagits emot, tolkats och påverkat senare tänkare, läsare och människor.

I Sanning och metod beskriver Gadamer hur en tolkning av en historisk text är inbegripen i

dess verkningshistoria och inte kan skiljas från tidigare tolkningar, texten existerar inte för sig

självt i en objektiv historisk form utan tillsammans med sin verkning och andra tolkningar.13

Då jag i min uppsats ska undersöka Honneths tolkningar av Hegel, hans Hegelreception om

man så vill, är det viktigt att vara medveten om att jag är påverkad av både Hegel och Honneths

verkning när jag läser och tolkar dem. På så viss kan min uppsats förstås som verkningshistorisk,

som en undersökning av Hegels reception. Men det är inte mitt huvudsakliga syfte och skulle

jag ta Gadamer på allvar måste jag också sätta mig in i åtminstone den hegelianskmarxistiska

Hegelreceptionen som ligger till grund för Honneths tolkningar. Att göra det på ett adekvat sätt

är inte möjligt i en C-uppsats och jag kommer därför inte hävda att jag på ett verkningshistoriskt

sätt undersöker Honneths Hegeltolkningar. I min uppsats kommer jag alltså varken applicera ett

ideologikritiskt perspektiv, då det inte kan hjälpa mig att besvara mina frågor, snarare tvärtom,

eller ett verkningshistoriskt sådant då det skulle vara alldeles för omfattande.

12Timo Jütten. ”Is the Market a Sphere of Social Freedom?” I: Critical Horizons 16.2 (maj 2015), s. 187–203.

DOI: 10.1179/1440991715Z.00000000047. (Hämtad 2019-01-06).
13Hans-Georg Gadamer. Sanning och metod : i urval. övers. Arne Melberg. Göteborg: Daidalos, 1997, s. 148.
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1.4.1 Aktualisering

Som jag tidigare nämnt har jag hämtat inspiration från Victoria Farelds avhandling Att vara

utom sig inom sig (2008) där hon använder sig av begreppet aktualisering för att förstå hur den

kanadensiska filosofen Charles Taylor aktualiserar Hegels erkännandebegrepp. Begreppet har

förekommit tidigare i uppsatsen men jag ska nu försöka presentera hur jag kommer använda be-

greppet med hjälp av Fareld. I sin avhandling har Fareld en mer kritisk ambition än jag har i min

uppsats då hon önskar att presentera en mer produktiv aktualisering av Hegels erkännandebe-

grepp än Taylor, vilket hon gör genom att undersöka Taylors aktualisering för att sedan göra sin

egen aktualiserande läsning av Hegel.14 Den aktualiserande läsart hon använder sig av beskriver

hon på följande sätt: ”Denna läsart [den aktualiserande] utmärks inte av en historiekontextua-

liserande ambition. Kontexten utgörs här av en reflexion över hur delar av Hegels filosofi kan

aktualiseras och över olika sätt att utnyttja potentialen i hans texter i en dagsaktuell diskus-

sion.”15 Hon undersöker också hur Taylor ”använder filosofiska texter för att upprätta en egen

filosofisk position [där] objektet för [hans] idéhistoriska studier [...] även [är hans] teoretiska

utgångspunkter”.16 Fareld skiljer på ett enligt mig produktivt sätt mellan kontextualisering och

aktualisering. Kontextualisering är de läsningar där vi försöker sätta in en text i dess idéhistoris-

ka kontext och försöker förstå den utifrån den. Aktualisering är enligt Fareld inte att undersöka

huruvida en tänkare gör rättvisa åt den tänkare hen beskriver, i hennes fall Taylor och Hegel

utan snarare hur ”element i deras texter aktualiseras som byggmaterial i nya texter, utifrån vissa

syften.”17

Farelds tankar om aktualisering är något jag utgår ifrån i min egen undersökning. Till skill-

nad från Fareld kommer jag inte göra min egen aktualiserande läsning utan istället använda

begreppet för att förstå och tolka vad Honneth gör. Jag menar och hoppas att kunna påvisa

att vad Honneth gör kan beskrivas som just den sortens aktualisering Fareld undersöker och

genomför. Fareld beskriver att Taylor använder sig av historieskrivning för att lägga grunden

för en egen filosofisk position vilket jag menar att Honneth också gör i sin selektiva läsning

av Hegels Rättsfilosofi. I min undersökning kommer aktualiseringsbegreppet användas för att

synliggöra på vilka sätt Honneth formulerar sitt sedlighetsbegrepp och gör Hegel relevant för

sin samtid. Samtidigt är det viktigt att poängtera en skillnad mellan mig och Fareld. Jag önskar

också i viss mån kontextualisera i en mer traditionell bemärkelse eller snarare att undersöka

vilken kontext Honneth vänder sig mot när de försvarar sitt aktualiseringsförsök.

Sammanfattningsvis går min teori och metod ut på att undersöka hur Honneth aktualiserar

Hegels sedlighetsbegrepp genom att förstå aktualisering som en form för ahistorisk läsning där

texten inte ska förstås ’i och för sig själv’ utan snarare göras relevant för läsarens samtid. Jag

14Fareld, Att vara utom sig inom sig, s. 14–15.
15Ibid., s. 15.
16Ibid., s. 15.
17Ibid., s. 16.
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menar att detta är ett fruktbart begrepp för att förstå Honneth samt för att uppfylla undersök-

ningens syfte.

1.5 Material och tidigare forskning
Mitt forskningsmaterial är de texter där Honneth aktualiserar Rättsfilosofins sedlighetsbegrepp.

Detta är viktigt att poängtera då det finns andra sedlighetsbegrepp hos Hegel i bl.a. System

der Sittlichkeit och Andens fenomenologi som Honneth också använt sig av i sina studier om

erkännande.18 Det mest centrala arbetet i undersökningen av Honneths aktualisering av Rättsfi-

losofins sedlighetsbegrepp är Das Recht der Freiheit från 2011, med undertiteln Grundriß einer

demokratischen Sittlichkeit alltså grunddragen för en demokratisk sedlighet. Detta arbete kal-

las i sekundärlitteraturen för Honneths mangnum opus, och den är ett försök att göra om hela

Grundlinien der Philosophie des Rechts i vår samtid. Honneth utgår från Rättsfilosofins struktur

och många kapitel har direkta motsvarigheter i båda böckerna i synnerhet i den tredje delen

”Soziale Freiheit” och ”Die Sittlichkeit” i Das Recht der Freiheit respektive Grundlinien der

Philosophie des Rechts. Här finns personliga relationer – familjen, marknadsekonomisk handel

– det borgerliga samhället och den demokratiska åsiktsbildningen – staten. Honneth aktualise-

rar i dessa avsnitt motsvarande delar i Rättsfilosofin. Han flyttar fokus från de institutioner som

Hegel undersökte i sin tid till motsvarade institutioner i vår samtid.

Till detta kommer några tidigare texter och försök i form av föreläsningarna Suffering from

Indeterminacy (2000) som givits ut i omarbetad version på tyska i form av Leiden an Unbe-

stimmtheit (2001) som igen översatts till engelska med titeln The Pathologies of Individual

Freedom (2010). I föreläsningarna presenterar Honneth det projekt som kommer att bli Das

Recht der Freiheit samt tidiga försök att aktualisera Rättsfilosofin och sedlighetsbegreppet. Jag

kommer också gå igenom kapitlet ”Of the Poverty of Our Liberty: The Greatness and Limits

of Hegel’s Doctrine of Ethical Life” från debattboken Recognition or Disagreement (2016). I

undersökningen kommer huvudvikten läggas på Das Recht der Freiheit då detta är det mest

utförliga och omfattande arbetet men de andra texterna kommer också undersökas för att ge en

bredare förståelse för hans aktualisering.19

18Se Axel Honneth. Kampf um Anerkennung. zur moralischen Grammatiksozialer Konflikte. Frankfurt am Main:

Suhrkamp, 1994.
19Axel Honneth. Das Recht der Freiheit. Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit. 1. utg. Berlin: Suhrkamp,

2011; Axel Honneth. Suffering from Indeterminacy. an attempt at a reactualization of Hegel’s Philosophy of Right

: two lectures. övers. Jack Ben-Levi. Assen: Van Gorcum, 2000; Axel Honneth. Leiden an Unbestimmtheit. eine

Reaktualisierung der Hegelschen Rechtsphilosophie. Stuttgart: Reclam, 2001; Axel Honneth. The Pathologies of

Individual Freedom. Hegel’s Social Theory. övers. Ladislaus Löb. Princeton, N.J.: Princeton University Press,

2010; Axel Honneth. ”Of the Poverty of Our Liberty: The Greatness and Limits of Hegel’s Doctrine of Ethical

Life”. I: Recognition or Disagreement. New York: Columbia University Press, 2016. Kap. 7, s. 156–176.
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1.5.1 Forskningsläge

Då min undersökning behandlar Honneths aktualisering av Hegels sedlighetsbegrepp från Rätts-

filosofin har mitt fokus hamnat på den forskning som gjorts om Suffering from Indeterminacy

och Das Recht der Freiheit. Av denna forskning är det sällsynt att fokus ligger just på sedlighets-

begreppet utan snarare på olika delar såsom hans metod (normativ rekonstruktion), social frihet,

hans teori om rättvisa, enskilda beskrivningar av institutioner och ifrågasättande av hans meriter

som kritisk teoretiker. Samtidigt tangerar eller ingår detta i hans aktualisering av sedlighet och

kan därför ses som en relevant forskningsbakgrund.

Dagmar Wilhelm, lektor i filosofi vid Vestengelska universitetet i Bristol, ger en introduktion

och kontextualisering av Honneths filosofi i Axel Honneth från 2018. Wilhelm önskar placera

in Honneth i den kritiskteoretiska traditionen och Frankfurtskolans kritiska socialfilosofi.20 Han

menar att Honneth för vidare den kritiska ambitionen om att skapa en socialfilosofi som utgår

från ”den sociala verklighetens insida” snarare än från abstrakta principer.21 I sin presentation

av Freedom’s right fokuserar Wilhelm inte på sedlighet utan lägger istället vikt på normativ re-

konstruktion social frihet och kopplingen mellan Freedom’s right och Die Idee des Sozialismus.

Wilhelm ifrågasätter Honneths påstående om att frihet är den mest grundläggande värderingen i

vårt moderna samhälle. Han menar att Honneth kommer fram till detta antingen genom selektiv

historisk data som ska visa på detta eller genom cirkelargument med grund i påståendet att vi in-

te kan ”föreställa oss en normativ revolution som tar över frihetens status” som utgångspunkt.22

Wilhelm har i Axel Honneth för det mesta haft som ambition att rekonstruera och introducera

läsaren till Honneths socialfilosofi och är överlag inte intresserad av att kritisera.

I Axel Honneth (2015) har Christopher Zurn en liknande ambition samtidigt som han lyf-

ter in olika debatter och är mer kritisk gentemot Honneth. Utöver en mer generell introduktion

påpekar Zurn Hegels enorma betydelse för Honneth.23 Zurn menar att Freedom’s right utgör

en viktig utveckling i Honneths tänkande där vikt flyttats från erkännande till frihet.24 Och det

är just Honneths idé om social frihet som Zurn fokuserar på. Även om han tangerar sedlighet

använder han det okommenterat i sin rekonstruktion, däremot presenterar han vissa problem

med Honneths projekt. I Freedom’s right presenterar Honneth frihet som den grundläggande

värderingen i moderna samhällen, Zurn ifrågasätter detta påstående och menar att det kan fin-

nas andra värderingar, som inte kan subsumeras under frihet, som är viktiga för institutioners

legitimitet. Zurn menar dock att Honneth eventuellt kan visa att frihet är den grundläggande

värderingen i moderna samhällen.25 Zurn menar också att Honneths påstående att allmän ac-

20Dagmar Wilhelm. Axel Honneth. Reconceiving Social Philosophy. London: Rowman & Littlefield Internatio-

nal, 2018, s. 42.
21Ibid., s. 44.
22Se ibid., s. 164, "imagine a normative revolution that overhauls the status of freedom."
23Christopher Zurn. Axel Honneth. Cambridge: Polity Press, 2015, s. 15.
24Ibid., s. 155.
25Ibid., s. 192–193.
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ceptans av en viss norm eller sed inte innebär att den är rättvis. Att grunda rättvisa i existerande

institutioner som Honneth med inspiration från Hegel gör, öppnar för en fråga om det leder till

relativism. Om Honneths påstående att de värderingar och seder som genomsyrar västerländska

samhälleliga institutioner är grundade på frihet ska hålla krävs något mer objektivt än att ”det är

bra för att det är så” menar Zurn. Hegel kommer undan med detta påstående genom sin hänvis-

ning till Anden och en teleologisk syn på en historisk utveckling mot ett mer rationellt samhälle

som snart kommit till sitt slut. Detta är inte en hållbar position idag vilket gör att Honneths

aktualisering av sedlighet, grundad på immanenta värderingar står på en bristfällig grund enligt

Zurn.26

Danielle Petherbridge lektor i kontinentalfilosofi vid University College Dublin kritiserar

Honneths användning av sedlighet i The Critical Theory of Axel Honneth (2013). Hon påpekar

att Honneths intersubjektiva läsning av Rättsfilosofin avviker från Hegels egna intention, vilket

jag ser som ett tecken på att han bedriver en aktualisering och inte bara en rekonstruktion. Ut-

över detta kritiserar hon hans föreställning om hur institutioner inte kan skapa erkännande utan

ser dem som uttryck för förinstitutionella erkännanderelationer.27 Petherbridge lägger tyngd på

Honneths tidigare arbeten i The Critical Theory of Axel Honneth men jag menar att hon åt-

minstone i relation till hur Honneth aktualiserar sedlighet i Das Recht der Freiheit har fel och

att han menar att institutioner är nödvändiga för att skapa erkännande relationer.

I sitt bidrag ”Can Honneth’s Theory Account for a Critique of Instrumental Reason?” till

antologin Axel Honneth and the Critical Theory of Recongition (2019) jämför Mariana Teixiera,

forskare i filosofi vid Brazilian Center for Analysis and Planning i São Paulo och gästforskare

vid Freie Universität Berlin, Suffering from Indeterminacy och Freedom’s right. Det övergri-

pande temat i kapitlet är Honneths teoris förmåga att kritisera instrumentellt förnuft och i detta

tittar hon på de olika sätten Honneth konceptualiserar sedlighet i Suffering from Indeterminacy

och Freedom’s right. Hon menar att Honneth utvecklar sin förståelse av sedlighet på så sätt att

den inte är felfri och också kan ha problem. I Suffering from Indeterminacy finns ingen analys

av marknadens roll i det sedliga samhället och i förverkligande av social frihet vilket finns i Das

Recht der Freiheit. Utifrån detta menar hon att Honneth nu kan förstå varför det finns problem

både i privata relationer och i offentligheten då social frihet inte är förverkligad i marknaden

och att det instrumentella förnuftet som hör hemma där börjat kolonisera de privata relationerna

och den demokratiska offentligheten. Hon menar således att Honneth genom sin förståelse av

sedlighet i Das Recht der Freiheit är kapabel att kritisera och förstå problem också i sedliga

institutioner vilket han inte var med sin tidigare förståelse i Suffering from Indeterminacy.28

Antologin Recongition and Freedom från 2015 innehåller en serie bidrag som både rekon-

26Zurn, Axel Honneth, s. 193–200.
27Danielle Petherbridge. The Critical Theory of Axel Honneth. Plymouth: Lexington Books, 2013, s. 120.
28Volker Schmitz, utg. Axel Honneth and the Critical Theory of Recongition. Cham: palgrave macmillan, 2019,

s. 188–195.
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struerar, jämför och använder Honneths teorier. Raffnsøe-Møller diskuterar i ”Dimensions of

Freedom” huruvida sedlighet och tanken om att vi lär oss normer och seder från samhället inte

kan förhindra förmågan att kritisera existerande institutioner. Enligt Raffnøe-Møller kommer

detta inte vara ett problem för att Honneth inkluderar negativ och reflexiv frihet i den sociala

friheten som är grunden för hans konceptualisering av sedlighet. Detta gör att individer i sin

socialisation tillhandahåller de verktyg de behöver för för att kritisera existerande institutioner

och agera så att de förverkligar social rättvisa på ett funktionsdugligare sätt.29

1.6 Disposition
Jag inleder undersökningen med att presentera Axel Honneth och den teoretiska tradition han

kommer ifrån innan jag presenterar hans tidigare arbete med erkännande då detta är en viktig

bakgrund för att förstå hans aktualisering av sedlighet. Jag undersöker sedan Honneths tidi-

ga försök att aktualisera Rättsfilosofins sedlighetsbegrepp för att få ett grepp om några av de

problem han konfronteras med i sitt försök samt spårar hur tankarna utvecklats fram till hans

huvudverk Das Recht der Freiheit. Jag går vidare med att undersöka Das Recht der Freiheit och

hur han aktualiserar sedlighetsbegreppet genom att presentera den bakgrund han positionerar

sig mot och vilken metod och förståelse han använder sig av samt de problem han menar att

sedlighetsbegreppet kan hjälpa oss att förstå och åtgärda. Efter detta undersöker jag hur han

aktualiserar sedlighetsbegreppet i relation till privata relationer, vänskapen, intima relationer

och familjen; marknaden och den demokratiska offentligheten. Jag avslutar med att lyfta blic-

ken och se hur Honneths aktualisering kan hjälpa oss i våra försök att förstå och förändra våra

moderna samhällen.
29Odin Lysaker och Jakobsen Jonas, utg. Recongition and Freedom. Axel Honneth’s Political Thought. Leiden:

Brill, 2015, s. 119–120.
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2 UNDERSÖKNING

2.1 Bakgrund
Axel Honneth född 1949 är en tysk filosof och professor i filosofi vid Columbia University och

sedan 2001 ledare för Institut für Sozialforschung vid Goeteuniversitetet Frankfurt, också känt

som Frankfurtskolan.1 Frankfurtskolan är känd för ett antal ytterst inflytelserika tänkare och

interdisciplinär forskning inom vad som kallas kritisk teori. Några av dessa tänkare är: Herbert

Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Erich Fromm och Jürgen Ha-

bermas. Skolan brukar delas upp i tre generationer, den första generationen med Adorno och

Horkheimer som ledande figurer, den andra generationen med Habermas som mest framträdan-

de person och nu Honneth. Även om den kritiska ambitionen finns kvar har mycket hänt sedan

institutet grundades 1923, den radikala marxismen och upplysningspessimismen i den första

generationen fick ge vika åt en långt mer upplysningspositiv och socialdemokratisk Habermas

med fokus på offentlighet och deliberativ demokrati. I den tredje generationen med Honneth

som ledare har människans sociala karaktär, ömsesidiga relationer och erkännande fått en mer

framträdande position än i de tidigare generationerna.2

1985 presenterade Honneth sin doktorsavhandling Kritik der Macht där han reflekterade

över den kritiska teorins relation till Michael Foucault.3 Efter detta studerade han under Jür-

gen Habermas, den dåvarande ledaren för Frankfurtskolan, och publicerade 1992 Kampf um

Anerkennung vilket var hans stora akademiska genombrott. Det är här Honneth presenterar sin

nyskapande läsning av den yngre Hegels System der Sittlichkeit, och sin teori om erkännande

[Anerkennung].4 På senare tid har han flyttat fokus från den yngre Hegel till den äldre Hegels

Rättsfilosofi vilket resulterade i hans andra huvudverk Das Recht der Freiheit (2011). Utöver

dessa tre huvudverk har han publicerat flera monografier, essäsamlingar och artiklar.5

Honneth är del i den kritiskteoretiska traditionen med vikt på interdisciplinära studier med

ambitionen att inte bara kritisera världen utan också att förändra den. Även om han politiskt

avviker från sina mer radikala företrädare är det tydligt att han har människans frigörelse som

grund för sin forskning.6 Han använder sig aktivt av olika discipliner som sociologi, ekonomi,

psykologi och historia i sin socialfilosofi. Han är mest känd för sina tankar om erkännande vilket

också kommer framträda även i de arbeten jag undersöker trots att det fått en underordnad

1Organisation. 2018. URL: http://www.ifs.uni-frankfurt.de/institut/organisation/ (hämtad

2018-12-30).
2Joel Anderson. ”Situating Axel Honneth in the Frankfurt School Tradition”. I: Axel Honneth: Critical Essays.

red. Danielle Petherbridge. Leiden: Brill, 2011.
3Zurn, Axel Honneth, s. 2.
4Ibid., s. 3.
5Ibid., s. 4.
6Ibid., s. 4.
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roll gentemot frihet och sedlighet.7 Då erkännandebegreppet är såpass viktigt för Honneths

tänkande, tänker jag översiktligt presentera vad detta innebär som del i bakgrunden så att det

blir mer förståeligt när det återkommer senare i undersökningen.

2.1.1 Erkännande

I Kampf um Anerkennung presenterar Honneth en teori om erkännande som utgår från den unge

Hegels tankar om erkännande. Den grundläggande tanken i Honneths erkännandeteori är enligt

Zurn idén om vi blir vem vi är som individer ”genom ömsesidigt erkännande relationer”.8 För

att förstå ett samhälle krävs en förståelse för individer i detta samhälle vilket i Honneths fall

är tanken om att vi blir till som subjekt och kan leva ett gott liv genom erkännande.9 Då andra

människor och gruppers erkännande är nödvändigt för att en individ ska kunna leva ett gott liv

uppstår ett ”grundläggande moraliskt krav” om att erkännas på rätt sätt.10

Med detta som bakgrund förklarar Honneth, enligt Zurn, sociala kamper och segrar utifrån

tanken om erkännande. När individer och grupper inte upplevt att de blivit erkända på ett ade-

kvat sätt eller rent av misskända [aberkannt] kommer de sträva efter att bli detta. Honneth förstår

arbetarrörelsen, avkoloniseringen, antirasistiska rörelser och den feministiska rörelsen som hu-

vudsakligen kamper grundade på krav om att bli erkända.11 Honneths erkännandefilosofi är

viktig också när det kommer till att förstå hur Honneth aktualiserar sedlighetsbegreppet även

om det inte står i centrum för min uppsats. Som vi kommer se är social frihet vilket Honneth

ser som det sedliga samhällets grund starkt kopplat till en teori om erkännande.

2.2 Att aktualisera sedlighet
I sina installationsföreläsningar som innehavare av the Spinoza chair i filosofi vid universitetet i

Amsterdam presenterar Honneth ett projekt som går ut på att reaktualisera Hegels Rättsfilosofi.

Dessa föreläsningar har publicerats på engelska i Suffering from Indeterminacy och sedan på

tyska i omarbetad utgåva som Leiden an Unbestimmtheit. Honneth diskuterar här möjligheten

av att reaktualisera Hegels Rättsfilosofi och i synnerhet vad Hegels uppfattning om samhäl-

let och rätten kan bidra med i vår samtid. Suffering from Indeterminacy är relevant för min

undersökning för att det är dit vi kan spåra Honneths försök att aktualisera Hegels sedlighets-

begrepp. Även om Honneth främst försöker lyfta Hegels relevans utan mer ingående tolkningar

och omtolkningar kan vi identifiera Honneths olika infallsvinklar på sedlighetsbegreppet som

återkommer i senare arbeten. Honneth identifierar två problem med att aktualisera sedlighet och

Hegels Rättsfilosofi: den antidemokratiska tendensen och föreställningen om Anden. Den anti-

7Lysaker och Jonas, Recongition and Freedom, s. 265.
8Se Zurn, Axel Honneth, s. 6, "through relations of mutal recongition".
9Axel Honneth. Erkännande. Praktisk-filsofiska studier. övers. Carl-Göran Heidegren. Göteborg: Daidalos,

2003, s. 87.
10Se Zurn, Axel Honneth, s. 6,"a basic moral demand".
11Ibid., s. 7.

13



demokratiska tendens Honneths syftar på är den allmänt hållna föreställningen om att Hegel i

Rättsfilosofin argumenterar för att statens etiska auktoritet ska lägga individens fri- och rättig-

heter under sig vilket leder till att individen inte kan vara fri i ett sedligt samhälle. Honneth

ifrågasätter denna tolkning men skriver under på att det skulle vara svårt att förstå Rättsfilosofin

som demokratisk teori12

Det andra problemet är kanske mer filosofiskt intressant, frågan om Hegels logik och onto-

logiska föreställning om Anden. Hegel är känd för sin teori om Anden eller Världsanden. Även

om det inte finns utrymme att gå in i detalj kan det vara värt att presentera idén för att förstå

varför den utgör ett problem när det kommer till en aktualisering av Hegel. Anden är hos Hegel

en transhistorisk rörelse som genom historiens olika stadier kommer till medvetande om sig

själv så som självmedveten ande. Vad detta innebär är en teleologisk rörelse mot ökad rationa-

litet och vetenskap, som slutar vid absolut visshet vilket är när föremålet motsvarar begreppet,

när den avgrund mellan tinget i sig och tinget för oss som Kant öppnat kan överbryggas.13

Idén om Anden ligger till grund för Hegels Logik och hans historiesyn, en historiesyn där vi

trots motgångar alltid drivs framåt mot ett mer rättvist och rationellt samhälle. Om Rättsfilo-

sofin är grundad i Hegels Logik och därmed den ontologiska föreställningen om Anden står

vi enligt Honneth inför problemet att ”vi inte längre kan förstå” denna ontologiska grund.14

Dessa två problem, de antidemokratiska tendenserna kopplat till statens etiska auktoritet och

den ontologiska föreställningen om Anden är direkt kopplade till det mest centrala begreppet i

Rättsfilosofin: sedlighet.

För att undvika dessa problem menar Honneth att man antingen måste motbevisa att Rättsfi-

losofin är odemokratisk och att föreställningen om en Världsande fortfarande går att förstå eller

försöka med en indirekt reaktualisering. I den indirekta aktualiseringen som Honneth föresprå-

kar utgår man ifrån att de grundläggande idéerna i Rättsfilosofin bl.a. sedlighet går att förstå

utan att rekonstruera en antidemokratisk position eller hänvisa till Anden. Han menar att det går

att göra detta genom att istället ”förstå [Rättsfilosofin] som ett utkast för en normativ teori om

de sfärer av ömsesidigt erkännande, som är grunden för att upprätthålla det moderna samhällets

moraliska identitet”.15 Det är dessa sfärer av ömsesidigt erkännande som sedan utgör grunden

för det sedliga samhället.

I den andra föreläsningen går Honneth närmare in på hur vi kan förstå sedlighetsbegreppets

relevans i vår tid. Den centrala föreställningen är den om social eller objektiv frihet, en tanke

12Honneth, Leiden an Unbestimmtheit, s. 11.
13Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Andens fenomenologi. övers. Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wal-

lenstein. Stockholm: Thales, 2008; Carl-Göran Heidegren. Hegels fenomenologi : en analys och kommentar. Stock-

holm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1995, s. 68.
14Se Honneth, Suffering from Indeterminacy, s. 17, "we ... no longer are able to understand".
15Se Honneth, Leiden an Unbestimmtheit, s. 14, "als Entwurf einer normativen Theorie derjenigen Sphären

reziproken Anerkennung begriffen werden muß, deren Aufrechterhaltung für die moralische Identität moderner

Gesellschaften konstitutiv ist."
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om att det är i olika sociala rum, som öppnar för kommunikation och handling, vi kan bli

fria och vara ”i-oss själva i andra”. Enligt denna föreställning om frihet ”är vi endast fria när

vi vet hur vi ska anpassa våra begär och behov gentemot social interaktion”, samtidigt som

vi ”erfar detta som uttryck för vår oinskränkta subjektivitet.”16 Vi kan alltså enligt Honneth

inte erfara oss själva som fullt fria individer om vi inte begränsar oss och anpassar oss efter

andra människor. Ett sedligt samhälle är ett där vi erfar social frihet vilket görs genom ett antal

institutioner som möjliggör denna form för frihet och samverkan med andra. Redan i Suffering

from Indeterminacy kan vi se stora delar av den aktualisering av sedlighetsbegreppet han gör i

Das Recht der Freiheit.17

Tanken om sociala patologier i Suffering from Indeterminacy är kopplat till det lidande av

obestämdhet bokens titel anspelar på och återkommer i nya former i Das Recht der Freiheit.

Honneth identifierar sociala patologier med Hegels insikter om de negativa konsekvenser en

ensidig, rättslig eller moralisk, självuppfattning kan ha. De negativa konsekvenserna uppstår när

denna ensidiga självuppfattning kolliderar med den sociala verkligheten på ett sätt som leder till

”lidande av obestämdhet”. Vad detta innebär är att de rättsliga och moraliska föreställningarna

om frihet i sig själv inte har någon teori om samhället, eller ingen omfattande förståelse av

individens relation till samhället, vilket gör att de framstår som tomma eller obestämda när det

kommer till den sociala verkligheten. Hegel identifierar sedlighet som ett svar på detta. Tanken

är som vi sett att samhälleliga normer, institutioner och seder har en underliggande rationalitet

i sig vilket gör att vi kan foga oss efter dem och inte uppleva det ”lidande av obestämdhet”

som uppstår när vi identifierar oss med abstrakta rättigheter eller moral. Det är denna tanke

om sedlighet Honneth aktualiserar, att våra institutioner och seder redan är rationella och att

vi inte behöver lida i obestämdhet om vi anpassar oss till dem med förbehåll om att de är

rationella.18 Precis som Hegel ser inte Honneth rättslig och moralisk frihet som något som står

i opposition till sedligheten utan snarare handlar det om de problem som uppstår när vi frångår

samhällets seder och ensidigt följer den abstrakta rätten och moralens principer. Honneth menar

att misslyckandet med att anpassa sig till samhällets seder och normer gör att den abstrakta

rätten och moralen framstår som ”desorienterande och tom” för individen.19

Denna tanke kan kritiseras för att vara relativistisk då det rätta formuleras utifrån samhällets

uppfattning och inte mer grundläggande principer. Honneth menar att det inte behöver uppfattas

som relativistiskt då både han och Hegel menar att vi endast ska följa de seder och praktiker

som finns i våra institutioner om de är rationella. I Das Recht der Freiheit utvecklar Honneth
16Se Honneth, Suffering from Indeterminacy, s. 41, "we are free only when we know how to modify our desires

and needs so as to orient them toward social interactions; experienced as expressions of our unrestricted subjecti-

vity."
17Ibid., s. 43, 45.
18Honneth, Suffering from Indeterminacy, s. 46; Honneth, The Pathologies of Individual Freedom, s. 34–38.
19Se Honneth, The Pathologies of Individual Freedom, s. 39, "disorienting and empty".
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dessa tankar för att argumentera för att våra institutioner redan har de normer i sig som krävs för

ett gott och sedligt samhälle och inte behöver avskaffas, utan konfigureras så att de uppfyller

sina immanenta ideal. Honneth beskriver hela detta resonemang som följande utifrån Hegel:

”[Hegel] tänker att vi kan göra antagandet att det i våra sinnelag, seder, normer och värderingar

redan har avlagrats tillräckligt med rationalitet för att vi kan acceptera det som en social kontext

vars moraliska direktiv vi i allmänhet inte behöver utmana eller betvivla.”20

I ”Of The Poverty of Our Liberty: The Greatness and Limits of Hegel’s Doctrine of Ethical

Life” baserad på en föreläsning från 2011 med namnet ”Von der Armut unserer Freiheit” pre-

senterar Honneth som undertiteln antyder en diskussion om just storheten och begränsningarna

för Hegels sedlighetslära. Även om han i mångt och mycket repeterar innehåll från Suffering

from Indeterminacy och Das Recht der Freiheit kan vi se hur begreppet social frihet, som har en

mycket framträdande roll i hans aktualisering av sedlighetsbegreppet kan förstås. Honneth lyf-

ter begreppet objektiv frihet vilket finns där seder och institutionella praktiker tillåter subjekt att

se andras viljor som deras egna objektiva ändamål. De institutioner och seder som tillåter detta

ingår i sedligheten. Den objektiva friheten tillåter individen att identifiera sig med institutioner

och seder och gör det möjligt för henne att se hur de tillåter henne att förverkliga sig själv och

sina intentioner. Det är denna objektiva frihet som sedan förstås som social frihet, alltså frihet vi

får först med andra och som Honneth använder för att visa att rättvisa i moderna samhällen inte

förstås som allmän tillgång till rättsliga och moraliska friheter utan möjligheten för individer att

på ett jämlikt sätt delta i de samhällssfärer där vi kan se vår frihet förverkligad med andra.21

I Suffering from Indeterminacy har Honneth argumenterat för att det är möjligt att aktu-

alisera sedlighetsbegreppet utan att behöva acceptera varken Rättsfilosofins antidemokratiska

tendenser eller den ontologiska föreställningen om Anden. Han menar att vi genom en aktua-

liserad sedlighet kan förstå bristerna i de frihetsideal som kommer ur den abstrakta rätten och

moralen och hur de orsakar ett ”lidande av obestämdhet” när de kolliderar med samhällets se-

der och normer. Vi ser också hur Honneth identifierar social frihet, tanken om att vi bara kan

förverkliga vår individuella frihet i samspel med andra, som relaterad till sedligheten. I ”Of the

Poverty of Our Liberty: The Greatness and Limits of Hegel’s Doctrine of Ethical Life” kan vi

spåra hur Honneth först kopplar sedligheten till en idé om objektiv frihet, alltså frihet objekti-

verat i sociala institutioner som sedan i en intersubjektiv förståelse av institutioner får namnet

social frihet.
20Se Honneth, Suffering from Indeterminacy, s. 56, "he thinks we have to proceed on the assumption that in our

mentality and traditions, our norms and values sufficient rationality has already been deposited as to allow us to

accept them as a social context whose moral directives we have in general no need to challenge or to doubt."
21Honneth, ”Of the Poverty of Our Liberty: The Greatness and Limits of Hegel’s Doctrine of Ethical Life”, s.

165, 168 175–176.
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2.3 Das Recht der Freiheit
2.3.1 Normativ rekonstruktion

I Das Recht der Freiheit vänder sig Honneth mot det faktum att samtida politisk filosofi har slu-

tat ta hänsyn till de seder och normer som redan finns i existerande praktiker och institutioner

och endast formulerar abstrakta normativa principer som sedan eventuellt appliceras på samhäl-

let. Han kopplar det till Rättsfilosofins öde efter Hegels död där den efter kort tid blev placerad

i ett konservativt läger och sett som irrelevant. Kantianska och Lockeanska rättviseteorier blev

dominerande, där rättvisa formuleras utan hänsyn till den faktiskt existerande verkligheten. De

Lockeanska rättviseteorierna har sitt ursprung i den brittiske filosofen John Locke och hans

tankar om att staten ska tillhandahålla individen rättigheter som gör att hon kan vara fri. De

Kantianska rättviseteorierna är mer intressanta i relation till Honneth och de är sådana han vän-

der sig emot, i synnerhet John Rawls och Jürgen Habermas varianter. Dessa utgår från Kant

och hans morallära och idé om att vi a priori kan bestämma vad som är rätt. Detta betyder att

rättvisa normer berättigas innan samhället analyseras, eller till och med helt utan hänsyn till hur

samhället ser ut. Honneth anser att Hegels perspektiv är långt mer fruktbart, alltså att utgå ifrån

att våra institutioner och seder redan är förnuftiga.22

Honneth menar att tiden är inne för att återuppta Hegels projekt och skapa en teori om rätt-

visa utifrån de strukturer som faktiskt existerar i samhället. Att genomföra detta är beroende

av att det finns delade etiska normer och grundläggande värderingar som genomsyrar samhäl-

let. Vad som är rätt enligt Honneth måste förstås utifrån det samhälle, de institutioner och de

praktiker som finns, där rättvisa definieras som det som ger ”till var och en vad de förtjänar”.23

Samtidigt måste vi bevisa att de värderingar som nu råder inom våra institutioner (även om de

inte kommit till fulländning) är bättre än de som tidigare varit.24

Honneth använder en rad olika verktyg i sitt projekt men i centrum står vad han kallar en

normativ rekonstruktion [normativen Rekonstruktion]. Det innebär att Honneth identifierar de

normativa ideal som finns i olika institutioner och praktiker för att avgränsa sitt empiriska mate-

rial. Rekonstruktionen syftar på att identifiera de praktiker och institutioner som är oumbärliga

för den sociala reproduktionen och undersöka i vilken grad de uppfyller sin funktion. Den skiss

över samhället som kommer ur den normativa rekonstruktionen kan vi använda för att identifi-

era vilka institutioner som bidrar till att realisera allmänna värden och vara del i vad Honneth

identifierar som ett sedligt samhälle. Med detta som grund önskar Honneth kritisera existerande

institutioner inte utifrån men inifrån, alltså genom att undersöka i vilken grad de uppfyller de

värderingar och ideal som de är immanent menade att uppfylla. Denna metod kan förstås som

en immanent kritik vilket är typiskt för den akademiska tradition Honneth kommer ifrån, den

kritiska teorin. Den immanenta kritiken presenteras av Hegel i inledningen till Andens fenome-

22Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 14–16.
23Se ibid., s. 20, "jedem das Seine zu geben".
24Ibid., s. 18–22.
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nologi, där tanken är att vi kritiserar något utifrån den måttstock det själv uppställer.25 I Das

Recht der Freiheit önskar Honneth att göra om Hegels Rättsfilosofi, att aktualisera Hegels poli-

tiska tänkande och därigenom begreppet sedlighet. Innan vi kan ge oss i kast med hur Honneth

gör detta måste vi redogöra för vilka ideal Honneth menar de olika samhälleliga institutionerna

ska uppfylla.

2.3.2 Hegels frihetsbegrepp

Det ideal eller den värdering som Honneth menar är som mest central för våra moderna sam-

hällen är frihet, föreställningen om individens frihet och autonomi. Honneth skriver: ”[a]v alla

de etiska värderingar som tävlat om herravälde och dominans i det moderna samhället, var bara

en lämpad att på ett varaktigt sätt prägla den institutionella ordningen, föreställningen om frihet

i betydelsen individens autonomi”26 Den samhälleliga ordningen och olika institutioner kan få

legitimitet utifrån vilken grad de tillhandahåller frihet och autonomi för individer. För Honneth

ska alltså sedlighet förstås utifrån de institutioner som är kapabla att tillhandahålla individen

frihet och autonomi. Genom hans frihetsbegrepp kan vi förstå hur han aktualiserar Hegel.

Honneth använder sig av Hegel för att definiera den form av frihet han anser vara av intres-

se, social frihet. Han gör detta med hänvisning till Frederick Neuhouser och hans undersökning

av Hegels samhällsteori och frihetsbegrepp i Foundations of Hegel’s Social Theory (2000). Den

sociala frihet Honneth läser in i Hegel och aktualiserar grundar sig på att vi endast kan uppleva

verklig frihet när vi är i oss själva i den andra, när vi lever ut vår vilja tillsammans med andra

individer. Denna tanke är starkt relaterad till Honneths teori om erkännande där individers iden-

titet kopplas till att bli erkännande och att vara sig själv genom en relation till andra. Som vi ser

ligger denna tanke om individualitet grundad i erkännande som bakgrund till en teori om social

frihet, där vi får frihet i sådana relationer och institutioner där vi blir erkända.27

Den sociala friheten förverkligas i institutioner som inviterar till att individer ska förverk-

liga sina individuella mål och viljor tillsammans med andra och till en förståelse om att vi är

beroende av varandra för att uppfylla våra mål och viljor. Den enskildas frihet är beroende av

att samhället möjliggör att hon kan förverkliga sin vilja, för att detta ska ske krävs det att vi har

institutioner som främjar denna insikt. När Honneth aktualiserar sedlighetsbegreppet gör han

detta genom att undersöka vilka institutioner som kan möjliggöra denna form för ömsesidiga

erkännanden och tillhandahålla social frihet, och därmed ses som en del i ett sedligt samhälle.28

25Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 23–28; Hegel, Andens fenomenologi, s. 102–112 §73–89.
26Se Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 35, "Unter all den ethischen Werten, die in der modernen Gesellschaft

zur Herrschaft gelangt sind und seither um Vormachtstellung konkurrieren, war nur ein einziger dazu angetan,

deren institutionelle Ordnung auch tätsächlich nachaltig zu prägen: die Freiheit im Sinne der Autonomie des ein-

zelnen."
27Frederick Neuhouser. Foundations of Hegel’s Social Theory. actualizing freedom. Cambridge, Massachusetts:

Harvard University Press, 2000; Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 85.
28Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 94, 108.
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I sin aktualisering använder sig Honneth av Hegels frihetsteori, där institutioner som möj-

liggör gemensamt förverkligande av våra viljor förstås som sedliga. Honneth menar att Hegels

idé om social frihet finns underliggande i våra sociala institutioner och vår förståelse av frihet

och rättvisa handlar om allmän tillgång till denna form för institutioner.29 Hittills har vi sett

hur Honneth försöker aktualisera Hegels sedlighetsbegrepp genom att relatera det till en tanke

om frihet som något socialt och institutionellt förverkligat. Vi kan också börja se på vilka sätt

han använder sin aktualisering. Genom sitt aktualiserade sedlighetsbegrepp kan Honneth kri-

tisera existerande institutioner för att de inte uppfyller sina egna immanenta värderingar eller

inkluderar alla i dem. Innan vi ger oss i kast med att vidare undersöka hur han aktualiserar sed-

lighetsbegreppet och hur han använder det i kritiska syften måste vi fråga oss varför han gör

detta. Varför är det av vikt att aktualisera Hegels begrepp om sedlighet och med detta tanken

om den sociala friheten?

2.3.3 Sociala patologier

Honneth positionerar sin teori om social frihet mot negativa och reflexiva föreställningar om

frihet. Den negativa friheten svarar mot den rättsliga föreställningen om frihet och den reflexiva

till den moraliska. Dessa två uppfattningar om frihet är inte felaktiga eller dåliga i sig själva

enligt Honneth, utan snarare bristfälliga och oförmögna att uppfylla sina egna anspråk. Detta

är en direkt motsvarighet till hur Hegel argumenterar i Rättsfilosofin, där lägre former för frihet

ses som nödvändiga stadier som negeras men också bärs med in i de högre formerna för frihet.

Dessutom identifierar Honneth deras ökade utbredning med sociala patologier. Sociala patolo-

gier är en samhällelig utveckling som minskar förmågan att på ett rationellt sätt delta i social

samverkan och förhindrar en reflexiv förståelse av handlingar och normer. Det handlar dock inte

om en form för systematiskt uteslutande utan de är sprungna ur en viss social institutions egna

logik. De förhinder som uppstår för människors rationella deltagande är alltså något som invite-

ras av systemet själv.30 Detta är viktigt för att förstå varför sedligheten och den sociala friheten

är en mer omfattande modell och en bättre utgångspunkt för att kritisera samhället eftersom den

inte i sig själv orsakar en negativ utveckling för samhället enligt Honneth.

Honneth kritiserar den rättsliga formen av frihet utifrån att den kräver en mer omfattande

förståelse av frihet för att fungera. Vad den rättsliga friheten ger är möjligheten för personer

att dra sig undan samhället och identifiera sig som individer med en individuell vilja. Denna

idé om frihet är bristfällig för att den förutsätter ett samhälle som kan tillhandahålla individen

de rättigheter som krävs för att hon kan dra sig undan. Dessa rättigheter är sociala och kräver

således att människor deltar i en offentlighet på ett sätt som inte är strikt individualistiskt. Den

rättsliga friheten behöver alltså något mer än den själv kan förklara, en offentlighet där intressen

inte formuleras på en strikt individualistisk nivå. Den kan helt enkelt inte förklara sin egen

29Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 115.
30Ibid., s. 157, 206, 230–231.
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grund.31 Samtidigt menar Honneth att vi ser en patologisk tendens mot att individer på ett

ensidigt sätt börjar identifiera sig med sina rättsliga friheter.

Som sagt leder de sociala patologier till att vi blir inkapabla att delta i socialt samarbete. En

av de sociala patologierna Honneth menar att vi kan observera är en där vi börjar identifiera oss

med våra rättigheter och lagen på så sätt att vi börjar agera i enlighet med den. Exempel på detta

är när vi inte försöker lösa en relationell konflikt genom dialog och ömsesidigt erkännande av

den andras vilja och önskningar, utan genom att agera på sådant sätt att vi maximerar vår chans

att vinna i en eventuell rättstvist.32 En annan form för patologi är en där vi accepterar rätten att

undandra oss sociala förpliktelser på ett permanent sätt. Rätten att dra sig undan samhället är en

viktig frihet men om den blir permanent kan en form av viljelös subjektivitet som är oförmögen

att ansvara för sociala förpliktelser eller relationer uppkomma.33 Den rättsliga frihetens utbred-

ning och medföljande sociala patologier är alltså en av anledningarna till att Honneth önskar att

aktualisera sedlighetsbegreppet.

Den moraliska friheten har alltså begränsningar den inte själv kan överkomma då den lätt

kan komma i konflikt med samhället. Detta kan också leda till sociala patologier i form av

moralism och moraliskt rättfärdigad terrorism. Moralism syftar på en fullständig identifikation

med det moraliskt goda. Vad detta kan leda till är att den moraliska individen inte längre blir

förmögen att förstå att man måste ta hänsyn till relationer och förpliktelser gentemot andra

människor när det kommer till olika sociala konflikter. Även om någon som står dig nära kanske

inte är fullt och helt på det rätta måste man ta hänsyn till att hon är dig närstående utifrån

behovet av att ha fungerande sociala relationer. Mer allvarligt är det moraliska rättfärdigandet

av terrorism. Att utifrån principer ifrågasätta samhällets institutioner och seder är inte fel men

kan leda fel om det frikopplas en förståelse av att samhälleliga institutioner trots sina brister

bidrar med något positivt. Detta kan leda in en på en väg där hela samhället med alla dess

institutioner och seder kan raseras och krossas genom terror i syfte att förverkliga en abstrakt

rättvisa i samhället.34

Honneths aktualisering av Rättsfilosofins sedlighetsbegrepp kan alltså förstås utifrån de so-

cialpatologiska tendenser han observerar i samhället. Den rättsliga och moraliska frihetens be-

gränsningar när det kommer till en förståelse av samhället och därmed oförmåga att på ett

adekvat sätt kritisera det, gör det för Honneth nödvändigt att aktualisera sedlighetsbegreppet.

Dessa frihetsbegrepp är både otillräckliga och till och med skadliga. Den rättsliga frihetens soci-

ala patologier i form av en rättslig personlighet som inte agerar utifrån sig själv utan ifrån syftet

att vinna i en domstol eller den viljelösa människan som inte kan ta ansvar för sina handlingar

eller sociala relationer är något Honneth observerar med oro. Den moralistiska personligheten

31Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 133, 143, 145, 152–153.
32Ibid., s. 167.
33Ibid., s. 170.
34Ibid., s. 210–211, 218.
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den moraliska friheten kan skapa förstör sina egna sociala relationer och förmåga att fungera

väl i samhället och än mer oroväckande är den moraliskt rättfärdigade terroristen som är beredd

att ta till våld för att göra samhället rättvist.35

2.3.4 Institutioner för sociala frihet

Vi ska nu se hur Honneth genom sin aktualisering av Hegels sedlighetsbegrepp och tanken om

en social frihet vill hitta svar på de ovannämnda sociala patologierna och andra samhällsproblem

han identifierar. Genom en normativ rekonstruktion av personliga relationer, den marknadse-

konomiska handeln och den demokratiska åsiktsbildningen [Willensbildung] önskar Honneth

identifiera vilka normer och seder som finns i dessa institutioner och hur de kan bidra till att

förverkliga social frihet och ett sedligt samhälle. Vi kan undersöka dessa rekonstruktioner för

att få syn på hur Honneth aktualiserar sedlighetsbegreppet och för att förstå hur han använder

det som kritiskt och politiskt verktyg. Vi kommer se hur han använder tanken om sedlighet för

att kritisera existerande institutioner, inte för att de orsakar sociala patologier men för att de har

utvecklats på fel sätt. Dessa felutvecklingar kan förstås som den sociala patologins motsats, då

de inte kommer av systemets immanenta logik utan snarare handlar om att institutionen inte

lyckas uppfylla de normer och värderingar de bör uppfylla.36

2.3.5 Personliga relationer

Den första sfären där Honneth menar att social frihet kan förverkligas är personliga relationer,

som han delar upp i vänskap, intima förhållanden och familjen. I vänskapen kan vi förverkliga

social frihet och förstå vad vi vill tillsammans med andra. Vänskapen är för Honneth en insti-

tution där vi kan vara oss själva med andra, få stöd och råd när det kommer till livsval, samt på

ett ömsesidigt sätt erkänna varandras viljor och behov. Vi kan se hur våra individuella intres-

sen och projekt förstärks tillsammans med andra. Vänskapen är en relation som inte bygger på

formaliserade lagar eller moraliska principer utan är en plats för otvunget umgänge som istället

bygger på informella praktiker och seder. Den subjektivitet vi utvecklar i vänskapen, förmågan

att vara oss själva tillsammans med andra och delta i gemensamma projekt är den subjektivitet

som ligger till grund för det sedliga samhället.37

Den andra sociala institutionen inom de personliga relationerna är intima relationer. Utan

att gå noga in på den historiska utläggningen studerar Honneth en modern syn på intima relatio-

ner där ömsesidig attraktion står i centrum, inte ekonomiska angelägenheter. I kärleksrelationen

är det nödvändigt att parterna visar ömsesidig respekt för de egenskaper de ser som mest cen-

trala för varandras identiteter. Den moderna kärleksrelationen som Honneth med Fichtes ord

beskriver, som en ”förening av hjärtan och viljan”, är jämlik vilket är nödvändigt för att den

35Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 210-211, 218.
36Ibid., s. 231, 233, 317, 470.
37Ibid., s. 249–252.
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kan förstås som en institution där social frihet kan förverkligas.38 Honneth menar att de intima

relationerna styrs av normer och praktiker där regleringar i form av äktenskapslagstiftning inte

längre står i centrum. Precis som i fallet med vänskap är kärleksrelationen en där vi realiserar

vår frihet och vår vilja tillsammans med en annan, alltså en form av social frihet, den går dock

utöver vänskapen genom att skapa inte bara ett sinnligt utan också ett fysiskt vi. Utöver den

fysiska ömsesidigheten menar Honneth att kärleksrelationen har potential att lära människor att

finna frihet i mer långsiktiga delade projekt på ett sätt som inte finns lika tydligt i vänskapen.39

Honneth anser den moderna familjen vara en utveckling av den moderna kärleksrelationen

där det tidigare ömsesidiga erkännandet mellan två vuxna människor komplementeras och me-

dieras av barn. Denna relation har som bekant ofta präglats av betydelsefull ojämlikhet mellan

män och kvinnor samt uteslutningen av homosexuella. Honneth erkänner detta och lägger vikt

på de feministiska kamperna som möjliggjorde familjens demokratisering i vad han kallar en

”[ö]vergång från patriarkat till partnerskap”.40 Genom denna demokratisering utvecklades fa-

miljen från en relation där ett par genom arbetsdelning tog hand om familjemedlemmar som var

beroende av dem till en livslång gemenskap och ”föräldrar-barn-relation”. I denna gemenskap

som varar under stora delar av livet kan familjemedlemmarna förverkliga sina viljor tillsam-

mans och med hänsyn till varandra på ett sätt där barn i större utsträckning blir deltagare i

en familj som förstår sig som en solidaritetsgemenskap. Den minskade regleringen av familje-

medlemmarnas olika roller har gjort att ömsesidig kärlek är allt viktigare. Familjen har blivit

bräckligare, vilket Honneth ser som positivt då det leder till att medlemmar kan lämna familjen

och därmed deltar i den på ett otvingat sätt vilket stärker och frigör den sociala friheten inom fa-

miljen. Utöver att förverkliga social frihet genom en långvarig trygghet och relation är familjen

viktig för att socialisera in barn i den subjektivitet som är nödvändigt för att den sociala friheten

kan förverkligas i hela samhället. Förmågan att åsidosätta omedelbara egocentriska intressen

till fördel för andras behov är nödvändig i ett sedligt demokratiskt samhälle där vi gemensamt

ska skapa ett rättvist samhälle.41

Lois McNay, professor i politisk teori vid Oxford undersöker och ifrågasätter Honneths syn

på familjen. Hon är positiv till att Honneth inkluderar familjen och omsorg som en grundläg-

gande del i ett rättvist samhälle, samtidigt är hon kritisk till att han ”misslyckas med att [...]

ta hänsyn till vissa negativa men grundläggande egenskaper i familjens utveckling de senaste

årtiondena.”42 Hon menar att arbetet som utförts i hemmet inte har blivit mer jämlikt efter kvin-

38Se Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 269, "Verbindung der Herzen und des Willens".
39Ibid., s. 260, 265, 269.
40Se ibid., s. 288, "Der Übergang vom ’Patriarchat zur Partnerschaft’".
41Ibid., s. 288, 290, 295, 297, 301–302, 313–317.
42Se Lois McNay. ”Social Freedom and Progress in the Family: Reflections on Care, Gender and Inequali-

ty”. I: Critical Horizons 16.2 (maj 2015), s. 170–186. DOI: 10.1179/1440991715z.00000000046. (Hämtad

2019-01-06), s. 175, "fails to give ... consideration to certain negative but fundamental features of the way in which

the family has developed over the last few decades".
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nors inträde i lönearbete som dessutom är sämre betalat. Hon ifrågasätter också Honneths tes att

den ökade jämlikheten och solidariteten inom familjen skulle ha någon effekt på den allmänna

sociala sammanhållningen. ”Från ett feministiskt perspektiv, är familjen en i grunden patriarka-

lisk enhet” enligt McNay vilket betyder att det troligen inte är möjligt att göra verkligt social

frihet i familjen och därmed som Honneth se den som en grundläggande del i en demokratisk

sedlighet.43

I sina diskussioner om de privata relationerna har Honneth aktualiserat diskussionen om

sedlighet från Hegels Rättsfilosofi. Inom de olika formerna av privata relationer som Honneth

diskuterar: vänskap, intima relationer och familjen menar han att de normativa ideal de ska

uppfylla i allt större utsträckning faktiskt har blivit förverkligade. Social frihet är enligt Honneth

idag en verklighet inom vänskapen, intima relationer och familjen. I dessa institutioner kan

vi se vår frihet och våra viljor förverkligade tillsammans med andra och därmed konstituera

de subjektiviteter som är nödvändiga för ett sedligt samhälle där frihet i sin sociala form kan

förverkligas. När det kommer till ”den marknadsekonomiska handeln” finns det däremot mindre

plats för optimism och Honneth menar att det inte ser ljust ut för den sociala friheten varken i

konsumtionssfären eller på arbetsmarknaden.

2.3.6 Marknaden och den sociala friheten

I sin undersökning av marknadens roll i förverkligandet av den sociala friheten och det sedliga

samhället utgår Honneth från en moralekonomisk tanketradition.44 Den moralekonomiska tra-

ditionen inkluderar en disparat grupp med tänkare bl.a. Hegel, Emilé Durkheim, Karl Polanyi

och Talcott Parsons som alla menar att andra normer och seder än instrumentellt förnuft och

individens nyttomaximering måste finnas i marknaden för att den ska fungera väl. Honneth tar

denna utgångspunkt för att kunna argumentera för att det finns normer och seder i marknaden

som potentiellt kan förverkligas även om de inte är det just nu. Vad alla dessa disparata tänkare

har gemensamt är att marknaden enbart kan fungera om det finns ett ramverk normer och regler

som inte är grundade i kontrakt för att alla kan ge samtycka till marknaden. Utöver detta är

det enbart genom sådana normer och seder marknaden kan bevaras och få den legitimitet den

behöver för att inte motarbetas.45

Utifrån detta perspektiv anser han att det är möjligt att visa att en marknadsekonomi kan

förverkliga social frihet även om den nuvarande ekonomiska ordningen inte kan ses som en

institution där vi kan erkänna varandra, och därmed inte en plats där social frihet realiseras

eller del i ett sedligt samhälle.46 Vi kommer se att Honneth använder den moralekonomiska

43Se McNay, ”Social Freedom and Progress in the Family: Reflections on Care, Gender and Inequality”, s.

176–177, 180, "From a feminist perspective, the famil is inherently a patrarchal unit".
44Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 334.
45Axel Honneth. Freedom’s right. the social foundations of democratic life. övers. Joseph Ganahl. New York:

Columbia University Press, 2015, s. 178–194.
46Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 318–319.
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traditionen, där det hävdas att det måste finnas vissa sedliga föreställningar underliggande i

samhället och ekonomin om den ska fungera på ett positivt sätt. Marknaden får inte reduceras

till en vinstmaximerande affär där utbyten inte kan få allmänt samtycke om den ska förverkliga

social frihet på ett substantiellt sett och vara legitim i ett sedligt samhälle.47 I sin aktualisering

försvarar Honneth tesen att marknaden kan vara en sfär där social frihet förverkligas och att den

därmed är del i det sedliga samhället. Han aktualiserar genom en undersökning av marknaden

Hegels undersökning av ”det borgerliga samhället” och teori om hur en reglerad marknad kan

förverkliga social frihet, förmågan att se att den enskilda viljans förverkligande som del i alla

andras viljors förverkligande.48

Honneth anser att konsumtionssfären eller varumarknaden kan bli en sfär för social frihet

och del i ett sedligt samhälle om den kan tillfredsställa människors behov på ett rättvist sätt.

Honneth citerar Hegels tankar om marknadsfriheten direkt och med medhåll: ”näringsfriheten

måste inte vara sådan att det allmänna bästa kommer i fara”.49 För att konsumtionssfären ska

kunna förverkliga social frihet krävs det alltså att näringsfriheten regleras för det allmänna bäs-

ta. Honneth identifierar olika kollektiva rörelser som krävt rättvisa priser, konsumentkooperativ

samt statlig reglering som institutioner som gjort det möjligt för människor att förverkliga den

sociala friheten i konsumtionen. Enligt Honneth såg dessa rörelser sina krav inte som främman-

de för marknaden utan som normativa krav sprungna ur marknadsekonomin själv. Vidare be-

skriver Honneth att marknadsekonomin möjliggör kollektiva aktörer med moraliska motiv som

kan förverkliga den i marknaden underliggande principen om allmän tillfredsställelse. Honneth

menar att varumarknaden och konsumtionssfären kan vara en sfär där social frihet kan förverk-

ligas men anser att den individualisering som skett när det kommer till synen på varumarknaden

sedan efterkrigstiden upplöst de institutioner som tidigare möjliggjort social frihet i marknaden.

Även miljömedvetna eller rättviseorienterade konsumentrörelser har förblivit individualistiska

då de i huvudsak har fokuserat på individens bästa eller deras moraliska fullkomlighet och säl-

lan tagit ett allmänt perspektiv. Honneth konstaterar att konsumtionssfären de senaste årtiondena

inte varit en del i den demokratiska sedligheten.50

Honneth hävdar att arbetsmarknaden kan vara en plats där social frihet kan förverkligas.

Genom fackföreningar och statlig reglering kan man säkra trygga arbetstillfällen och menings-

fulla jobb. Han förstår fackföreningar som organisationer som kämpar för erkännande av sina

medlemmars arbete och mänsklighet, och vidare för medbestämmande i företags verksamhet.

Genom dessa organisationer tror Honneth att arbetsmarknaden kan förstås som en sfär där vi

47Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 333, 339.
48Ibid., s. 349.
49Se Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 372, "die Gewerbefreiheit ... nicht von der Art sein darf, daß das

allgemeine Beste in Gefahr kommit." och Hegel, Rettsfilosofien, s. 282 §236 (Tillegg), "næringsfriheten må ikke

bli slik att det som er best for alle, kommer i fare".
50Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 381, 384, 386, 391, 397, 405.
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tillsammans kan förverkliga våra mål, han menar också att dessa institutioner är immanenta till

arbetsmarknaden då de får den att förverkliga social frihet vilket är dess syfte. Med den nylibe-

rala transformationen sedan 1900-talet sista årtionden har avregleringar och fackföreningarnas

minskade styrka lett till att social frihet inte längre förverkligas i arbetsmarknaden i vad Honneth

beskriver som en felutveckling utifrån det normativa antagandet om arbetsmarknadens funktion.

Den tidigare kollektiva organiseringen inom arbetsmarknaden har bytts ut med en individualis-

tisk och inåtvänd strävan för individuell nytta, där enskildas misslyckanden inte ses som ett

samhälleligt, utan som ett individuellt problem. Honneth beskriver hur den sociala friheten har

försvunnit ur arbetsmarknaden till fördel för en individuell (o)frihet när ”den inte längre ses som

en social institution som vi medlemmar alla gemensamt ansvarar för i en arbetsgemenskap, utan

som en plats för konkurrens där var och en ansvarar för sin egen nyttooptimering.”51

Genom sin undersökning och porträttering av marknaden som en erkännadesfär får vi syn

på flera element av Honneths aktualisering. Varför han aktualiserar framkommer genom hans

pessimistiska syn på den nyliberala vändningen inom marknaden, individualismens återkomst

både inom konsumtionen och arbetsmarknaden kopplat till en minskad kollektivitet och ömsesi-

dighet i marknadsinteraktioner. Allt detta kopplar han till olika former av samhälleliga problem

och en utbred upplevelse av minskad frihet, eller snarare att friheten har blivit kringskuren när

den övergått från att vara social till individuell. Genom sin aktualisering lyfter han också He-

gel och hans begreppsvärld in i vår samtid och undersöker våra existerande institutioner och

huruvida de kan, även om de inte i nuläget gör detta, förverkliga social frihet och ingå i ett sed-

ligt samhälle där vi kan förverkliga vår vilja tillsammans med andra. Han indikerar också att det

går att använda tanken om sedlighet och social frihet för att kritisera och reformera existerande

institutioner och identifierar en återreglering och återkollektivisering av marknaden som en väg

framåt. Honneth menar att det behövs sociala rörelser i form av fackföreningar och konsument-

kooperativ tillsammans med politiska organisationer som kämpar för att återreglera marknaden

så att den igen kan fungera för alla genom att tillhandahålla de varor vi behöver och den trygg-

het och glädje vi får i arbetet. Honneth menar också att detta måste göras på en europeisk nivå

och lyfter tanken om en fungerande europeisk politisk gemenskap och välfärdsstat.52

Samtidigt går det att ifrågasätta hans aktualisering av Hegels diskussion om ”det borgerliga

samhället” vilket Timo Jütten, rektor vid filosofiska och konsthistoriska institutionen vid Es-

sex universitet, gör i sin artikel ”Is the Market a Sphere of Social Freedom?” Jütten menar att

”det borgerliga samhället” inte kan reduceras till marknaden och att den i Hegels Rättsfilosofi

inbegriper olika icke-kapitalistiska institutioner så som korporationer och polisen. Utifrån det-

51Se Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 419, 423–424, 439, 446, 454, 458, 462, 467, "Dieser wird nicht mehr

als eine soziale Einrichtung gesehen, für die wir gemeinsam als Mitglieder einer Kooperationsgemeinschaft die

Verantwortung tragen, sondern als Stätte einer Konkurrenz um die jewils selbst zu verantwortende Nutzenoptimi-

erung."
52Ibid., s. 610–611.
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ta menar Jütten att exempelvis fackföreningar och konsumentkooperativ inte ska förstås som

sprungna ur marknaden och därför att Honneth är felaktig i sitt antagande att den kan vara en

sfär där social frihet kan förverkligas och således vara en del i ett sedligt samhälle.53 Om mark-

naden kan förstås på det normativa sätt Honneth gör och huruvida marknaden någonsin har

varit eller kan bli något annat än en institution med instrumentellt förnuft och maximering av

egenintresset som ledord går att ifrågasätta. Däremot är det klart att marknaden idag inte är en

plats där social frihet kan förverkligas och inte idag kan ses som del i ett sedligt samhälle.

Till sist ska vi undersöka hur Honneth aktualiserar Hegels sedlighetsbegrepp i relation till

”Vi:et i den demokratiska åsiktsbildningen” vilket tar ”Statens” plats i Rättsfillosofin.54 Honneth

lyfter här Hegel in i en politisk diskussion om deliberativ demokrati och visar hur denna kan

göras mer substantiell genom en sedlig förståelse av samhället och genom att se familjen och

marknaden inte som externa till politiken och demokratin men som ytterst inbegripna i den.

2.3.7 En demokratisk sedlighet

En genomgående poäng i Honneths aktualisering av sedlighetsbegreppet är hur privata relatio-

ner och marknaden ingår i vår förståelse av ett sedligt demokratiskt samhälle. För att kunna

förverkliga social frihet i den demokratiska sfären måste social frihet vara förverkligad också

i de privata relationerna och på marknaden. Honneth avviker från de teorier som ser politiken

som autonom gentemot marknaden och de privata relationerna.55 Den tidigare nämnde delibe-

rativa demokratimodellen Honneth utgår ifrån har mycket gemensamt med tänkare som John

Dewey och Jürgen Habermas, som ser offentligheten med utrymme för dialog som grunden

för demokratin.56 John Bohman definierar i Public Deliberation (1996) deliberativ demokra-

ti som en tradition där vikt läggs på den offentliga dialogens roll när det kommer till en stats

legitimitet. Politiska beslut ska för att vara legitima grundas i en offentlig diskussion mellan

medborgare och representanter på en högre nivå än det rena självintresset. Bohman beskriver

den deliberativa demokratin som normativ i att den utgår från mer än instrumentellt förnuft.

Då debatten inte ska vara instrumentell eller egocentrisk måste deltagare argumentera utifrån

ett allmänintresse, eller åtminstone med syfte att formulera en politik som alla kan gå med på.

Besluten blir således grundade i ett offentligt förnuft vilket ger dem legitimitet.57 Staten blir

i denna demokratisyn enligt Honneth ”ett organ eller en i sig strukturerad korporation för att

praktiskt omsätta demokratiskt framförhandlade beslut”.58

53Jütten, ”Is the Market a Sphere of Social Freedom?”
54Das ’Wir’ der demokratischen Willensbildung, Der Staat
55Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 471–473.
56Ibid., s. 569.
57James Bohman. Public Deliberation. Pluralism, Complexity, and Democracy. Cambridge, Massachusetts:

MIT Press, 1996, s. 4–6.
58Se Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 571, "ein ’Organ’ oder als eine in sich gegliederte Körperschaft der

praktischen Umsetzung demokratisch ausgehandelter Willensbeschlüsse."
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Vi kommer nu in på hur Honneth använder aktualiseringen för sina egna syften, i utläggning-

en om de privata relationerna och familjen står han i mångt och mycket nära Hegel åtminstone

enligt sig själv men här avviker han rätt rejält. Hegel diskuterar inte ett demokratiskt samhälle

med lika deltagande i Rättsfilosofin utan presenterar istället en konstitutionell och ståndsenlig

monarki som den ideala staten.59 Detta hänger starkt ihop med att han utgår ifrån det faktiskt

existerande politiska styrelseskicket i sin samtid, de institutionerna som finns, när han utformar

sin Rättsfilosofi och vill visa på att dessa är rationella eller åtminstone att de kan bli det.60 Hon-

neth har en ambition som är närliggande Hegels då han önskar att påvisa hur redan existerande

institutioner kan förverkliga social frihet och således måste utgå från de demokratiska institu-

tioner vi har idag vilket är en grund till att han tar fasta på den deliberativa synen på demokrati

istället för att försöka aktualisera Hegels konstitutionella monarki61

Honneth menar att en förståelse av sedlighet kan bidra med mycket till vår konceptualisering

av det demokratiska samhället. Genom sin aktualisering vill Honneth visa att vi måste lyfta

social frihet och sedlighet, om vi vill förverkliga en välfungerande och inkluderande demokrati i

vår tid. Han menar också att den normativa rekonstruktionen kan avslöja vilka institutioner som

är mest centrala till en demokrati och hur dessa bör utformas. Föreställningen om frihet som

den mest grundläggande värderingen i det moderna samhället och nödvändigheten av att denna

frihet konceptualiseras som social kommer också att bli tydlig när vi undersöker Honneths

tankar om det demokratiska samhället.

En central del i Honneths konceptualisering av det demokratiska samhället är offentligheten

där mellanmänsklig kommunikation och åsiktsbildning kan förekomma vilket kräver både fri-

och rättigheter som rätten till politisk organisering men också institutioner som massmedia som

möjliggör kommunikation mellan större delar av samhället. Rätten till politisk organisering är

dock inte i sig själv tillräcklig utan det krävs också ”ett klassöverskridande, allmänt kommuni-

kationsrum som gör det möjligt för skilda grupper och klasser som påverkas av politiska beslut

att träda in i ett meningsutbyte.”62 För att detta ska kunna vara välfungerande menar Honneth

att det krävs massmedia som tillhandahåller samhällsmedlemmarna den information de behöver

för att hantera sociala problem tillsammans.63

När Honneth lyfter frågan om sedlighet handlar det om att förstå hur alla de ovannämnda

institutionerna, offentligheten, det demokratiska deltagande, den fria åsiktsbildningen och till-

59Hegel delar upp samhället i olika ständer: det substantiella jordbruksståndet, det formella näringsståndet (hant-

verkare och arbetare) och det allmänna byråkratiska ståndet. Alla har sin roll att spela i samhället. Hegel, Rettsfi-

losofien, s. 252–255 §201–205.
60Beiser, Hegel, s. 251–252.
61Honneth, Das Recht der Freiheit, s. 567.
62Se ibid., s. 540, "eines schichtübergreifenden, allgemeinen Kommunikationsraumes, der es den verschiede-

nen, von den politischen Entscheidungen betroffenen Gruppen und Klassen ermöglicht, üperhaupt in einen Me-

inungsaustausch zu treten."
63Ibid., s. 480–481, 483, 510–511.
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förlitliga massmedier alla finns till för att förverkliga social frihet i hela samhället. Ett sedligt

samhälle är som vi sett ett där individens frihet och vilja förverkligas tillsammans med samhäl-

lets goda. Dessa institutioner gör det möjligt för medlemmar att uppleva denna form för social

frihet då de gör det möjligt att tillsammans, som ett vi förverkliga våra viljor.64 I dessa insti-

tutioner kan vi se att förverkligandet av vår egna vilja är beroende av att andras viljor också

förverkligas, att vår individuella lycka är beroende av våra medmänniskors välstånd. Han lyfter

den normativa och sedliga dimensionen, faktumet att dessa institutioner inte ska förstås som en

uppsättning statiska lagar utan som en levande praktik och kamp över vilka principer som ska

regera inom samhällets institutioner. Honneth menar alltså att både de privata relationerna och

marknaden måste vara platser där vi kan förverkliga social frihet för att social frihet ska kunna

förverkligas i det offentliga. I tidigare uppfattningar om deliberativ demokrati är den begränsad

till offentligheten, den demokratiska åsiktsbildningen om man så vill. Genom sin aktualisering

är Honneth kapabel att gå bortom denna begränsning och visa på att det krävs mer än en välfun-

gerande offentlighet och att andra delar av samhället, privata relationer och marknaden, också

måste tillhandahålla social frihet för att en deliberativ demokrati ska fungera väl.

Genom en förståelse av frihet som något socialt, som något vi kan förverkliga först med

andra menar Honneth att ett sedligt demokratiskt samhälle måste förstås som:

ett komplicerat nätverk av ömsesidiga beroenden, där förverkligandet av frihet i en hand-

lingssfär är beroende av att den grundläggande frihetsprincipen för de andra sfärerna också

är realiserad. Fria marknadsdeltagare, självmedvetna demokratiska medborgare och eman-

ciperade familjemedlemmar, alla figurer som motsvarar idealen institutionaliserade i vårt

samhälles sfärer, betingar varandra ömsesidigt eftersom den enas egenskaper inte förverk-

ligas utan de båda andra.65

Honneth menar att offentligheten har en underliggande normativitet som växer tillsammans med

den underliggande normativiteten i de andra sfärerna, de privata relationerna och marknaden,

den sociala friheten. Om man inte förstår detta menar Honneth att man inte heller förstår vikten

av en fungerande offentlighet i förverkligandet av ett gott samhälle.66

2.3.8 Sammanfattning

Vi har nu sett hur Honneth aktualiserar Hegels sedlighetsbegrepp från Rättsfilosofin i Das Recht

der Freiheit. Han gör detta för att hitta en bättre utgångspunkt att kritisera samhället ifrån än

från abstrakta principer, vilket är de seder och normer han menar finns immanent i våra in-

stitutioner. Han förstår sedlighet utifrån begreppet social frihet, en tanke om frihet som utgår

64Honneth, Das Recht der Freiheit, s.
65Se ibid., s. 616, "eines schichtübergreifenden, allgemeinen Kommunikationsraumes, der es den verschiede-

nen, von den politischen Entscheidungen betroffenen Gruppen und Klassen ermöglicht, üperhaupt in einen Me-

inungsaustausch zu treten."
66Ibid., s. 618–619.
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ifrån att vi endast i samverkan med andra kan förverkliga vår vilja och frihet. För att den soci-

ala friheten ska förverkligas krävs ett sedligt samhälle, det vill säga att de institutioner som är

grundläggande för vårt samhälle, privata relationer, marknaden och demokratin alla genomsy-

ras av normer, värderingar och seder som möjliggör ömsesidigt erkännande och social frihet.

Honneth aktualiserar alltså sedlighet som en frihetsteori, ett sätt att förstå hur individers frihet

endast kan förverkligas tillsammans med andra.

De problem Honneth menar att man kan identifiera och åtgärda med sedlighetsbegreppet

är de sociala patologier som utvecklas när en rättslig eller moralisk uppfattning om frihet får

dominera. Han använder också sin aktualisering för att kritisera marknaden utifrån sedligheten

och tanken om att de underliggande normer och värderingar som finns i dem inte är förverk-

ligade och samtidigt ge rekommendationer om hur vi kan åtgärda det, genom att igen göra

marknaden till en kollektiv angelägenhet där vi tillsammans förverkligar vår frihet inom bl.a.

konsumentkooperativ och fackföreningar. Sättet Honneth aktualiserar Hegel på är inte för att

göra Hegel rättvisa vilket vi ser när han till exempel använder sedlighetsbegreppet för att för-

stärka ett demokratiskt samhälle och inte för att framföra Hegels konstitutionella monarki som

ideal. Utöver detta vill jag vända mig mot Petherbridge när hon påstår att Honneths sedlighet

grundar sig i erkännande som är förinstitutionellt, jag menar att Honneth tydligt argumenterar

för att det krävs objektiva, i meningen utomstående individer, institutioner som gör det möjligt

för individer att erkänna varandra och tillsammans förverkliga social frihet. Det är tydligt att det

krävs institutioner med underliggande normer och seder som tillhandahåller social frihet för att

ett sedligt samhälle ska kunna konstitueras. Det handlar åtminstone i Das Recht der Freiheit inte

om något förinstitutionellt resonemang. Snarare utvidgar Honneth tanken om institutioner bort-

om de officiell offentliga institutionerna och inkluderar bl.a. marknaden och privata relationer

som institutioner som är nödvändiga för social frihet och ett sedligt samhälle.

Han har aktualiserat tanken om sedlighet genom att visa att hela samhället måste vara ge-

nomsyrat av normer och seder som möjliggör social frihet. Vi kan inte ha en fungerande de-

mokrati om våra privata relationer eller marknaden inte är sedliga. Att aktualisera sedlighet gör

Honneth för att ha ett nytt verktyg för att kritisera institutioner på som inte utgår från abstrakta

principer, genom att undersöka nuvarande institutioner och vilka normer och seder som finns

i dem och vad som måste göras för att de immanenta normerna och sederna ska förverkligas.

Utifrån sin användning av sedlighetsbegreppet kommer Honneth fram till att vi måste utveckla

en tillförlitlig massmedia och en välfungerande offentlighet samt återsocialisera marknaden för

att skapa ett rättvist samhälle där alla individer tillhandahålls den frihet de behöver och därmed

kan acceptera samhällets institutioner.
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3 DEN SEDLIGA DEMOKRATINS MÖJLIGHETER

Efter att ha undersökt Honneths aktualisering av Hegels sedlighetsbegrepp och Rättsfilosofi

står det klart att det både är möjligt och fruktbart att aktualisera Hegels politiska filosofi idag.

Sedlighetsbegreppet öppnar för nya vägar för att förstå, kritisera och förändra samhället på sätt

som aldrig skulle falla Hegel in men som fortfarande gör honom aktuell. Den förståelse tanken

om sedlighet, om samhälleliga seder och normer som grundläggande för individens frihet och

samhällets fortlevnad, ger oss nya verktyg i en tid där moraliska och rättsliga teorier om rättvisa

står relativt handfallna inför en verklighet som inte tar hänsyn till dem. Honneth lyckas med sin

aktualisering visa att politisk filosofi inte endast kan begränsa sig till politiska institutioner eller

offentligheten utan måste inbegripa en förståelse av både privata relationer och marknaden om

den ska kunna vara effektiv. Aktualisering menar jag är det rätta sättet att förstå vad Honneth gör,

hans sätt att lyfta in en tänkare och hans tankar in i en helt annan kontext utan att ta större hänsyn

den ursprungliga tänkarens intentioner eller vilja i syfte att förstå vår egen samtid. Samtidigt

måste man slå fast att samma misstanke som riktades mot Hegel i hans tid också kan riktas

mot Honneth, leder inte en sedlig förståelse av samhället till ett konservativt försvar för den

rådande ordningen? Honneth hävdar sig aldrig vara en radikal tänkare men det är förvånande

hur en tänkare i en så radikal tradition som den kritiska teorin blir en försvarare snarare än

en kritiker av samhället. Denna beskrivning är dock kanske inte helt ärlig, vi har sett hur han

använder tanken om sedlighet för att kritisera, i synnerhet är han kritisk mot den nyliberala

transformationen både inom politiken och ekonomin. I eftertid har han till och med tagit ett

tydligare steg i en radikal riktning med Die Idee des Sozialismus.

Utan att stiga alldeles för långt ifrån uppsatsens syfte och innehåll tror jag Honneth kan

vitalisera den kritiska teorin genom att ta den immanenta kritiken ett steg längre genom att åter-

vända till de Hegelianska rötterna. I en tid då den liberala demokratin igen står hotad, både av

antiliberala och reaktionära krafter som drömmer om en återväckt nation och tydliga hierarkier

och av liberalismens egna antidemokratiska och atomiserande tendenser, finns det ett värde att

aktualisera en tänkare som konfronterades med liknande problem. Hegel konfronterades på sin

tid också av reaktionärer som drömde att återvända till ”fornstora dar” och den samhällsomstör-

tande liberalismen som inte förstod att den höll på att riva samhället isär. Genom sedligheten

kunde Hegel försöka hitta en väg ut och kanske kan vi med Honneths hjälp göra det samma

idag. Genom att förstå att samhället behöver institutioner, normer och seder, att samhällsekono-

min måste möjliggöra frihet för alla. Att vi måste förstå att demokratin inte är av något värde

om resten av samhället upplevs som hotfullt och ofritt och att politiska beslut måste upplevas

som representativa inte apolitiska och teknokratiska. Genom att kritisera samhället inifrån, via

de normer och ideal det själv ställer upp kan vi kanske hitta en väg ur den liberala demokratins

dilemma och inte bara förhindra de mest förödande konsekvenserna av dess felutveckling utan
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också skapa ett sedligt samhälle som kan möjliggöra ett gott liv där vi kan förverkliga våra fri-

heter och viljor inte som enskilda atomer men som vänner, partners, familjemedlemmar, arbets-

och konsumentkamrater, och inte minst medborgare.
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