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1. Inledning

Den här uppsatsen handlar om Epiktetos (55-135) stoiska etik, med begreppet om Ödet som 

ingångspunkt. Ödet är hos honom, i grova drag, orubbligt och allgenomträngande, någonting 

som människan genom askesen bör öva sig i att hantera (askes ur gr. askesis, övning). Vad 

som hos stoikerna benämndes Ödet, skulle idag närmast betecknas som en fullständig 

determinism.1 Den mest omedelbara frågan rörande detta, är hur ett fullt determinerat Öde kan 

bli kompatibelt med det etiska projektet askesen. Detta är en fråga som också har styrt mycket 

av den tidigare forskningen kring stoicismen. Ödet och askesen är centrala begrepp och frågan 

om huruvida de är kompatibla med varandra är en central fråga för förståelsen av stoikerna. 

Jag ämnar dock gå en annan väg för att närma mig Epiktetos i den här uppsatsen, än att fråga 

efter kompatibiliteten.

Anledningen är att frågan i fallet Epiktetos är behäftad med en viss osäkerhet och att det 

inte alls är säkert att den för oss närmare hans filosofi. Epiktetos hängav sig enbart åt etik, att 

lära ut en askes, för att låta människan utveckla sin karaktär. Filosofiskt fäste han ingen vikt 

vid frågan om kompatibiliteten mellan Ödet och askesen. Frågan, vill jag därför hävda, 

behöver hos Epiktetos tänkas om och formuleras annorlunda, varför en del av projektet blir att 

motivera den ståndpunkten och en annan del blir att utreda hur frågan egentligen bör ställas, 

om man ändå vill att den ska fungera som en ingång till Epiktetos filosofi. Om Ödet är 

någonting som människan bör förhålla sig till i askesen, samtidigt som Epiktetos lägger 

tonvikten vid det senare, kanske frågan snarare bör formuleras: vad innebär askesen hos 

Epiktetos?

Frågan om vad begreppet Ödet innebär, sammanfaller på så sätt delvis med frågan om 

vad askesen innebär. Jag ser det som inte helt oproblematiskt och därför ingår i min 

frågeställning även frågan: hur ska frågan om Ödet inom stoicismen ställas?

För att kort placera dessa båda begrepp om Ödet och askesen i sitt sammanhang:

Stoicismen var en filosofisk skola som sägs ha bildats ca år 300 f.kr., hade en period av 

stort inflytande, framförallt över vissa seder och bruk inom romarriket, fram till ca år 200 

e.kr., då läran upptogs av vissa tidiga kyrkofäder och sedermera kom att ingå i den då 

framstormande kristendomen. Den utgjorde en systematisk filosofi och spände över flera 

discipliner, vilka för enkelhetens skull kan sägas delas in i fysik, logik och etik. 

Ödesbegreppet hörde företrädesvis till fysiken medan askesen hörde till etikens område. Men 

som ett sammanhängande system, kunde inte någon av dess delar separeras från helheten och 

                                               
1 Bobzien 1998, s. 16. Ödet är den egentliga termen, men den går likväl för en nutida läsare att kallas för och 
förstås som determinism, menar hon.
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bara studeras enskilt. Icke desto mindre måste människan börja någonstans, vilket stoikerna 

huvudsakligen menade var i logiken.2 Hos Diogenes Laertios användes en metafor med ett 

ägg för att beskriva hur stoikerna tog sig an de tre huvudområdena fysik, logik och etik. 

Logiken utgjorde skalet, etiken vitan, och när etiken (dvs. askesen) behärskades, kunde också 

gulan, fysiken, uppenbara sig. Därmed inte sagt, bör man dock påpeka, att dessa delar blir helt 

separerade ens för det.

Epiktetos hörde till den romerska stoicismen, den sena perioden i stoicismens ca 500-

åriga historia, och är en av tre stoiker av vilka det finns texter bevarade. Han föddes år 55 och 

dog år 135. Inga årtal är helt säkra, utan uppskattade. Han blev slav i Rom vid fem års ålder, 

förblev det tills han frigavs år 89. Han begav sig då till Nikopolis i Grekland och började 

undervisa i stoisk etik. Huvudsakligen bestod hans undervisningskrets av unga män. Mellan år 

107-109 studerade en elev vid namn Lucius Flavianus Arrianus Xenophon (Arrianus) hos 

honom, när han lär ha varit mellan 18-20 år. Han försökte, enligt egen utsago, nedteckna vad 

han hörde Epiktetos säga, så nära hans egna ord som möjligt, för att i framtiden kunna 

påminna sig om Epiktetos sätt att föreläsa kring de ämnen som han behandlade. Ingen avsikt 

tycks ha funnits att offentliggöra dessa anteckningar, men det skedde på något vis ändå, och 

eftersom Epiktetos aldrig skrev någonting själv, är Arrianus anteckningar vad som finns att 

läsa av Epiktetos idag.

Anteckningarna är uppdelade under två olika titlar, Handboken (Encheiridion) och 

Diskurserna (Diatribai), samt vissa lösa fragment. Diskurserna är den mest omfattande texten, 

bestående av fyra böcker, uppdelade i sammanlagt 95 kapitel, eller sammanhängande längre 

passager från föreläsningarna. Varje kapitel är dessutom uppdelat i punktform. 

Uppskattningsvis ska dock Arrianus ha skrivit totalt åtta böcker till Diskurserna. Handboken 

är ett kortare verk, bestående av ett antal kortare kapitel eller punkter, kanske kan man kalla 

det för aforismer, som Arrianus har sammanfogat och komponerat ihop. 

Till grund för detta arbete ligger Robin Hard’s nygjorda revidering av de äldre engelska 

översättningarna.3 Som sekundärtext används ett omfattande verk om stoicismen skrivet av 

Suzanne Bobzien, betitlat Determinism and freedom in stoic philosophy. Det kommer att 

användas för att ge en bild av hur den stoiska logiken och fysiken såg ut innan Epiktetos, för 

att låta detta fungera som bas för min läsning av Epiktetos etik. Vidare kommer Bobziens 

kapitel om Epiktetos att vara föremål för en viss granskning, då hon där behåller det ensidigt 

teoretiska perspektiv som hålls i övriga boken, vilket kan tänkas ge en missvisande bild av 

                                               
2 Ibid., s. 2.
3 Epictetus 1995. Det vill säga den senaste utgivningen av Epiktetos på engelska.
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just Epiktetos filosofi.

Jag kommer i min undersökning hela tiden se en poäng i att ge plats åt Epiktetos egna 

ord, för det är i stor utsträckning dessa ord som det kommer att handla om. När jag hänvisar 

till en passage hos Epiktetos kommer det att förkortas på följande vis: Diskursernas andra 

bok, kapitel 3, punkt 4 t.o.m. punkt 5 kommer att skrivas: (2.3.4-5). I Handboken finns inte 

samma indelning som hos Diskurserna, varför bara numret på passagen anges. Passage 

nummer 1 från Handboken skrivs: (H 1). 

Den läsning av Epiktetos som jag gör är inte tematiserad kring, men i varje fall 

inspirerad av hur Michel Foucault tar sig an askesen i det andra och tredje bandet av 

Sexualitetens historia. I framförallt det andra bandet, Njutningarnas bruk, betonar han hur 

antikens moralläror i flera avseenden snarare innehåller ett asketiskt element, än ett 

lagmässigt element. Det handlar mer om en inövad skicklighet som blir nödvändig för att man 

ska kunna förhålla sig till moralen, än att följa ett antal moraliska föreskrifter.4 Att hålla 

skillnaden mellan en morals ”lagelement” och ”askeselement” i minnet, blir till en del av 

själva metoden för Foucault när han tar sig an antikens moraliska texter.5 Likaledes lutar sig 

också min undersökning mot att betona just den skillnaden. 

2. Stoisk fysik och logik 

Min avsikt med detta avsnitt är att beskriva den s.k. stoiska determinismen och hur den såg ut 

i teorin, såsom den företräddes av de tidigare stoikerna, i synnerhet Krysippos. Jag utgår då 

ifrån Suzanne Bobziens verk, som i huvudsak vigs åt detta och åt problemet med 

kompatibiliteten, dvs. huruvida stoicismen innebär naiv fatalism eller logisk determinism, och 

huruvida den är kompatibel med moraliskt ansvar. Hos Krysippos är detta en explicit tematik. 

Det som refereras nedan är stoisk teori, främst fysik, såsom den såg ut hos Krysippos, med 

Bobzien som källa. Meningen är att efterhand kunna introducera Epiktetos i detta 

sammanhang.

Kausalitet, Ödet och determinism hos stoikerna

Determinism som term är ett senare påfund än stoicismen. Hos dem gick företeelsen 

företrädesvis under termen ”Ödet”, he heimarmene. Icke desto mindre kan Ödet förstås som 

determinism. Det som betecknas är ett genomgående orsaksbestämmande av varje skeende, 

                                               
4 Foucault 2002, samt: Foucault 1987. Jag utgår mycket ifrån sidorna 7-88 i band 2, vvs. inledningen och det 
första kapitlet. Samma sak betonas också i band 3, andra kapitlet.
5 Foucault 2002, s. 31.
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med både en kausal och en teleologisk dimension, vilket vill säga både en pådrivande orsak 

och en ändamålsorsak. Normalt förutsätts en fullständig determinism av det slaget upphäva 

människans fria vilja. Stoikerna menar dock att det hela tiden finns saker som ändå står i 

människans makt. Epiktetos, för sin del, inleder Handboken med att ställa upp följande 

indelning: 

Some things are up to us and others are not. Up to us are opinion, impulse, desire, aversion, and, 

in a word, whatever is our own action. Not up to us are body, property, reputation, office, and, 

in a word, whatever is not our own action. The things that are up to us are by nature free, 

unhindered and unimpeded; but those that are not up to us are weak, servile, subject to 

hindrance, and not our own. (H 1) 

Kroppen framstår här som en slav, som står i Ödets makt istället för i människans, medan 

omdömet eller förnuftet förefaller bilda en sorts oförslavad frizon. Det är inte helt fel, även 

om det kan finnas flera sätt att förklara saken på. För att förstå hur denna uppdelning kommit 

till, är den introduktion som här följer nödvändig.

Världen, kosmos, eller universum, tò hólon, är en enhet, utan mellanrum eller någonting 

utanför. Världen består av två grundprinciper, eller lagar, utefter vilka allting konstitueras: 

den aktiva och den passiva principen. Den passiva principen är en ”okvalificerad substans”, 

eller materia, vilket vill säga substans som inte kan sammanfoga och inte heller förflytta 

någonting. Den kan inte vara sin egen orsak, utan har sin orsak i den aktiva principen. Den 

aktiva principen är liktydig med flera termer: först och främst Gud och världsförnuftet, men 

även detta: Ödet. Den är ansvarig för all sammansättning och förändring i världen: inte bara 

hos varje objekt, utan även hos världen som helhet.6

Varje objekt eller föremål i världen hålls samman av den aktiva principen, vilket 

skänker en specifik karaktär eller spänning, hexis. Men varje typ av objekt eller varelser har 

varierande grav av komplexitet. Icke-levande föremål, exempelvis stenar, har hexis som sin 

högsta princip, växter står ett steg ovanför och besitter även en natur, physis. Icke-rationella 

varelser, dvs. djur, har en själ, psyché, medan rationella varelser, människor har logos som 

högsta ordnande princip. I korthet ger det en stege med i tur och ordning döda föremål, växter, 

djur och människor. För varje steg inträder ytterligare komplexitet, en högre förmåga, men 

egenskaperna hos de föregående stegen bevaras också. Människan har således alla fyra 

                                               
6 Bobzien 1998, s. 16-17
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egenskaperna hexis, physis, psyché och logos.7 På så sätt har hon givits fler möjligheter än 

någon annan varelse, men denna möjlighet medför också ett ansvar – företrädesvis inför sig 

själv.

Människan står dock inte ensam som rationell varelse, för även kosmos hör dit. Världen 

som helhet är också ett rationellt vara, för den är också förnuftig.8 Detta förnuft, logos, är vad 

som kallas Gud, och hans vilja sker genom Ödet. De möjligheter som människan äger i 

egenskap av förnuftig varelse kan sägas vara det som motiverar den stoiska etiken, medan 

dikotomin mellan aktivitet och passivitet, samt världen som en förnuftig helhet, utgör dess 

grundläggande tema.

Kausaliteten hos Krysippos är även den ett förhållande mellan den aktiva och den 

passiva principen. På detta vis skiljer sig kausaliteten hos stoikerna från en modern 

uppfattning om saker, där orsak och verkan hör till samma ontologiska kategori: dvs. att om 

ett föremål träffar ett annat, detta föremål rubbas och i sin tur träffar ett tredje, säger vi idag 

att båda stötarna är en relation mellan orsak och verkan, och att det andra föremålet, som först 

träffas och sedan träffar, först blir en verkan och sedan är en orsak.9 Hos stoikerna är orsaker 

fysiska, medan verkningar inte alls är det. Detta innebär att en orsak är en kropp, och att när 

den träffar en annan kropp, blir denna kropp till något som har en orsak. Verkan hos ett 

orsakssammanhang är inte mer än ett predikat, en egenskap, ett ”varför?”. Hos Sextus 

Empiricus finns denna förklaring: 

...the Stoics say that every cause is a body which becomes a cause, to a body, of something 

incorporeal; as for instance the scalpel, which is a body, becomes a cause, to the flesh, which is 

a body, of the incorporeal predicate ‘being cut’.10

Här avses ett föremåls förmåga till aktivitet, att vara orsak till ett annat föremål. Ett kausalt 

sammanhang består av en aktiv och en passiv kropp. Ett kausalt sammanhang är för övrigt 

inte bara en förändring, utan även ett fortgående, för det passiva kan inte vara sin egen orsak.

Kausaliteten ger följande innebörd åt den kausala s.k. determinismen. Varje skeende har 

en orsak, vilket innebär att det händer i enlighet med den aktiva principen, eller världens 

förnuft. Eftersom varje skeende, minsta rörelse – och fortgående – har en orsak, ges inget 

utrymme åt någon slump. Om människan inte kan identifiera orsaken till ett skeende, innebär 

                                               
7 Ibid., s. 17
8 Ibid., s. 18
9 Ibid., s. 18
10 Ibid., s. 18
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detta enbart att saken inträffar på grund av mindre synliga orsaker. Ingenting sker utan en 

orsak.11

Människans kropp är i egenskap av fysiskt objekt underkastad den aktiva principen, 

men är inte oundvikligt passiv, då hon ändå besitter en del av logos, sitt förnuft, vilket är en 

del av den aktiva principen.

Därtill har determinismen, eller Ödet, en teleologisk dimension. Ödet driver inte bara på 

skeendet, utan gör det även ändamålsenligt: ingenting rör sig, eller är, på annat sätt än i 

enlighet med världsförnuftet, Zeus vilja. Varje föremål har sin inre natur för att den yttre 

naturen ska kunna ha en teleologisk funktion. Det innebär att exempelvis djuret som själslig, 

men icke-förnuftig varelse förvisso inte har något eget förnuft som kan avgöra dess 

handlingar, men att dess natur likafullt ingår i världens förnuftiga ordning. Trädets natur är att 

växa mot skyn, där det förvisso kan stöta på hinder – växandet kan hindras av ett annat träd, 

eller av ett tak – men hinder är likafullt naturliga även dem.12 Varje levande ting äger sin 

kapacitet, men det betyder inte att denna kapacitet når sin fulländning utan störningar. 

Kapaciteten, möjligheten, är ändamålsenlig, men den är också ett mål, som inte fås, utan bara 

kan uppnås.

Den kausala och den teleologiska determinismen, ger sammantaget en determinism, 

som är identisk med en gudomlig Försyn. Men det ska nämnas att när stoikerna talar om Gud, 

Zeus, Ödet, Naturen, Världsförnuftet, Försynen etc., talar de om olika aspekter av det som 

styr världen.13 Jag utgår här i min undersökning från begreppet om Ödet, he heimarmene, men 

samtidigt blir det inte mindre relevant för min undersökning om Epiktetos väljer att uttrycka 

sig med någon annan av dessa termer. Ska man dela upp begreppen schematiskt, skulle man 

kunna säga att Gud och logos, förnuftet, styr världen, och att Ödet är en sorts verkställande 

instans för hur saker och ting sker i enlighet med Guds förnuft. Naturen är en instans som i 

skeendet verkar inifrån de berörda tingen. Som exempel kan nämnas att Marcus Aurelius, en 

efterföljande stoiker starkt influerad av Epiktetos, preciserade Ödet såhär: ”…av alla orsakers 

samverkan [uppstår] den fulländade orsak som benämns ödet”.14 Det som bör klargöras är att 

precis allt i världen inte kan identifieras med, men i varje fall är nära relaterat till Ödet. 

Något som behöver påpekas, är att Ödet inte innebär en transcendental kraft som utifrån 

en utomvärldslig gudomlig plan går in i och realiserar planen i världen; för det finns ingenting 

utanför världen. Ödet – och, för den delen, Gud och logos – är redan en del av världen och 

                                               
11 Ibid., s. 38-43
12 Ibid., s. 28-30
13 Ibid., s. 45
14 Marcus Aurelius 1967, kap. 5.8.
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bildar en rationell, sammanhängande helhet. Människan kan inte se allt av helheten, men 

åtminstone tillräckligt för att inse att allting bildar just en rationell helhet. Det förefaller 

åtminstone Epiktetos mena: 

I am not thinking of great things for the moment, but the simple fact that milk is produced from 

grass, cheese from milk, and wool from skins; who created or contrived these things? No one, 

somebody says. O what extraordinary stupidity, and shamelessness! (1.16.8)

Viktigast att betona är dock hur Ödet är igångsatt, kausalt, av Guds vilja, och ändamålsenligt, 

teleologiskt, då det fortlöper i enlighet med denna: Ödet är allgenomträngande.

Argos logos

Eftersom begreppet om Ödet ger en allgenomträngande determinism är det inte alls svårt att 

invända mot stoikernas hävdande att någonting alltjämt står i människans makt. Jag ämnar här 

ge en kortare bild av hur en sådan invändning kunde se ut och hur företrädesvis Krysippos 

tenderade att utveckla argument som svarade på detta. Såhär ser det grundläggande argument 

ut som kan riktas mot stoikerna:

(Premiss 1): Om det är förutbestämt att jag kommer att tillfriskna från en sjukdom, 

kommer jag att göra det, även om jag inte konsulterar en läkare.

(P 2): Om det är förutbestämt att jag inte kommer att tillfriskna från en sjukdom, 

kommer jag inte heller att göra det, även om jag konsulterar en läkare.

(P 3): Antingen är det förutbestämt att jag kommer att tillfriskna eller så är det inte det.

(Slutsats): Jag behöver inte konsultera en läkare.15

Invändningen kallas allmänt för argos logos, eller ”the idle argument”, och är ett 

argument som ska syfta till fatalism och total overksamhet. Jag förmodar att det är att betrakta 

som en provokation mot stoikernas Ödesbegrepp som tycker sig se hur Ödet leder till en 

återvändsgränd för människans handlande. Sannerligen, det fungerar också som en 

provokation, eftersom det väljer att förbise det tämligen simpla faktum att ingenting händer 

utan en orsak. Krysippos svar på detta argument lyder: Om det är förutbestämt att du kommer 

att tillfriskna från en sjukdom, är det också medförutbestämt att du tillfrisknar genom att du 

har konsulterat en läkare16 (eller genom en annan orsak, men i varje fall inte genom att 

ingenting alls har orsakat tillfrisknandet).

                                               
15 Bobzien 1998, s. 182
16 Ibid., s. 203-204
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Skulle man ge Ödet den innebörden, att saker kan hända helt utan vidare, utan att det 

finns en orsak, antar jag att man lika gärna skulle kunna börja formulera argumentet på det här 

viset: Om det är förutbestämt att jag kommer att tillfriskna från en sjukdom, kommer jag att 

göra det, även om jag aldrig har blivit sjuk (osv.)…

Jag har dock inte tänkt att uppehålla mig här alltför länge, eftersom den vinkel på frågan 

som argos logos lyfter fram, enligt min uppfattning ger en missvisande bild av Epiktetos 

Ödestematik.

Epiktetos i förhållande till Krysippos

Hos Krysippos fanns ingen egentlig idé om frihet, utom att om en rörelse skedde obehindrat, 

så var den fri.17 Epiktetos har däremot ett tydligt begrepp för friheten, eleuthería, som är 

odelat positivt. På en plats i Diskurserna har han definierat det såhär: ”For he is free for whom 

all things happen in accordance with his choice, and whom no one can restrain.” (1.12.9) Det 

är alltså inte fråga om huruvida det finns ett hinder eller ej, utan om en frihet som 

överhuvudtaget inte kan påverkas av yttre hinder.

Krysippos hade däremot ett begrepp om vad som står i vår makt, eph hemin. Det 

karakteriserade han som kausal aktivitet – eller rättare sagt: medgivande till kausal aktivitet, 

för människans handlingsimpulser har orsaker. Om jag får en impuls till att kasta en sten och 

då väljer att kasta en, så är det någonting som står i min makt, eftersom jag orsakar stenens 

förflyttning. Hans begrepp om det som står i vår makt innebär att man är kausalt ansvarig för 

en händelse, vilket inte Epiktetos förnekar, men han undersöker om detta är hållbart: kan 

friheten uppnås genom att människan alltid utgör den aktiva parten i en kausalkedja? Genom 

att alltid vara den som stöter till, slår, hugger etc? Naturligtvis inte. Det är oundvikligen så, att 

om trots allt ingen eller inget någonsin stöter emot dig, kommer ändå till slut den stund då 

naturen börjar påminna dig om att du hastar möt döden, och du trots allt ändå blir passiv 

under, underkastas, detta naturens faktum. Människan kan inte ur etiskt hänseende förlita sig 

på kroppen och dess eventuella aktivitet i en kausalkedja.18

Av denna anledning framträder idén om frihet hos Epiktetos, men eftersom frihet 

uppnås i den del av människan som aldrig kan hindras – i logos, människans portion av 

världsförnuftet – och för att det alltjämt står i vår makt att uppnå frihet, måste Epiktetos 

exkludera kroppen från det som står i vår makt.

                                               
17 Ibid., s. 330
18 Ibid., s. 332
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Epiktetos hos Bobzien

Suzanne Bobziens utredning i Determinism and freedom in Stoic philosophy syftar som sagt 

till att ge en bild av hur stoikerna såg på de problem som deras deterministiska Öde gav 

upphov till. Det gör hon uttömmande och det är också relevant för den moderna filosofin –

även i denna uppsats har det redan visat sig högst relevant. För den sakens skull håller hon sig 

nästan uteslutande till Krysippos, och i fallet Krysippos ger det inte upphov till några 

problem, eftersom det är Krysippos egna argument hon ställer upp. Men hon viger också ett 

kapitel åt Epiktetos, som i och med att han själv aldrig fäste någon vikt vid den teoretiska 

kompatibiliteten, heller inte är särskilt lätt att utreda på ett teoretiskt plan. Bobzien inleder 

förvisso med att säga: 

Here is of course not the place to give a detailed analysis of Epictetus’ philosophy of freedom 

through self-restriction. I confine myself to pointing out some change in emphasis, interest, 

topics, and use of terminology in Epictetus, in order to be able to outline the main differences 

between his and the early Stoic theory19.

Detta bör alltjämt noteras. Hennes avsikt är att utreda skillnaden mellan Epiktetos och tidigare 

stoicism och inte att ge en uttömmande bild av Epiktetos filosofi.

Hon inleder med att analysera Epiktetos begrepp om vad som står i vår makt och dess 

relation till samma begrepp hos tidigare stoiker, därefter utlägger hon frihetsbegreppet, 

eleuthería, och hur det kan kopplas till begreppet om det som står i vår makt. Inget är som 

sagt fel med det arbetssättet, men i och med att hon har lagt all tonvikt vid friheten som 

begrepp, och sedan ändå gör en ansats till att teckna huvuddragen för Epiktetos filosofi, utan 

att ha tagit upp askesen, blir det genast synligt hur framställningssättet av Epiktetos filosofi 

inte leder helt rätt. Det kan i viss mån sägas ha blivit missvisande.

Hon har ett uttryck för att förklara skillnaden mellan Krysippos och Epiktetos begrepp 

om det som står i vår makt, som lyder: ”…according to Chrysippus, if I take a walk and 

nothing hinders me from walking, my walking depends on me (I caused it by assenting to an 

impulsive impression of the kind ’you should take a walk’), for Epictetus it seems not to 

depend on me, since in principle something could prevent me from walking, even if in the 

case nothing does” 20 [B1].

Därpå följer hennes karakterisering av Epiktetos filosofi. I och med att Epiktetos har det 

                                               
19 Ibid., s. 331
20 Ibid., s. 332
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frihetsbegrepp som han har, vill han hitta de saker (de handlingar och beteenden) som aldrig 

kan bli utsatta för hinder, av någonting överhuvudtaget, påpekar hon. Följt av:

It is the question of someone who plans their future life and actions and wants to know which 

factors of their future life can be relied on with certainty.

The motivation for such questions – as it is usually presented by Epictetus – is to 

determine how one can avoid failures and disappointments and how one can keep or attain an 

undisturbed and well-poised emotional state. That is, the motivation is chiefly prudential and 

pragmatic: if one is aware of the limits of one’s power, one’s future plans will be more realistic 

(they will probably include more ifs and whens) and consequently one’s future disappointments 

will be minimized. 21 [B2].

Dessa båda förklaringar som Bobzien ger, heter fortsättningsvis [B1] och [B2].

Att Epiktetos säger att, om något kan hindra mig, så står inte detta i min makt, stämmer 

förvisso, men det kan förtydligas vad detta egentligen innebär. Däremot bär den senare 

beskrivningen, [B2], på några ordval som jag kommer att utreda på vilket sätt de kan vara 

missvisande. Det är riktigt att syftet är att uppnå ett ”undisturbed and well-poised emotional 

state”, om man med det förstår sinnesro. Men hennes ordval för hur man uppnår detta 

kommer jag att diskutera: ”plan”, ”avoid” och ”disappointment”, planering, undvikande och 

besvikelse. Jag kommer att återkomma till både [B1] och [B2], i synnerhet det senare.

Jag har inte för avsikt att kritisera Bobzien för detta, eftersom hon som sagt har ett helt 

annat syfte med sin läsning av Epiktetos än vad jag har, men jag vill påpeka att hennes 

utelämnande av askesen ur undersökningen i ett visst avseende inte ger en helt rättvis bild av 

Epiktetos.

3. Epiktetos askes

Vi har nu sett hur Epiktetos lära tycks omfatta både en kausal determinism och en 

föreställning om människan som autonom förnuftig varelse med förmåga att uppnå frihet. Hur 

ska det tänkas samman, utan att det bildar en motsägelse? Det finns flera olika tänkbara 

ansatser till att försöka tänka samman detta, men den tes jag vill pröva här är, delvis i polemik 

mot Bobzien, att detta bara kan förstås via en analys av askesen. Tesen här är alltså att frågan 

om Ödet inom stoicismen behöver ställas med betoning på askesen. Av den anledningen 

kommer nu askesen att undersökas.

                                               
21 Ibid., s. 332-333
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Gällande hur man bör ta sig an askesen, kan man lyfta fram Foucaults sätt att lägga fram 

ämnet i andra bandet av sin Sexualitetens historia. Det första kapitlet, dvs. avsnitten 1.1-1.4, 

behandlar där i tur och ordning: upphovet till den moraliska problematiseringen (av i detta fall 

njutningarna), hur detta ger upphov till en praktik, ett bruk, hur detta bruk förenas med en 

”självbehärskningens dynamik”, samt vad som kan uppnås: frihet och sanning.22 Mitt upplägg 

är ett snarlikt: Först, förvisso, en introduktion till vilken text och vilka begrepp som utgör mitt 

material, men därefter i tur och ordning: askesens motiv, inträdet i askesen, dess rörelse och 

riktning, och vad som utgör dess mål. Avslutningsvis också en återanknytning till Bobzien.

Att läsa Epiktetos

Diskurserna och Handboken är två olika böcker med olika utformning, men i båda böckerna 

visar det sätt på vilket Epiktetos tar sig an sitt ämne hur han hela tiden återkommer till att 

betona askesen. Handboken är som sagt ett avsevärt kortare verk, med olika uttalanden från 

Epiktetos, på ett eller par stycken, som i skriftlig framställning liknar aforistik. Därtill kan de 

på grund av sin korthuggenhet framstå som föreskrifter för en stoisk moral. Men det man då 

förbiser, är att det i så fall är askesen som föreskrivs, snarare än vad som skulle vara moraliskt 

tillåtet och otillåtet (vilket också kommer att framgå). I Diskurserna består varje kapitel av en 

längre sammanhängande passage från en föreläsning, oftast på ett flertal sidor, där Epiktetos 

talar om något särskilt tema. Dessa teman varierar i hög grad; han kan tala kring ett specifikt 

tema – det kan vara ett grundläggande tema, som frihet eller sinnesro – likväl som han kan 

hamna i diskussion med en särskild åhörare – t.ex. när han enligt kapitelrubriken riktar sig 

”To One Who Grew Improperly Excited In The Theatre” (3.4). I varje passage kan man dock 

inte bara notera vad Epiktetos säger om ett specifikt ämne, utan också hur han relaterar andra 

teman till detta, hur han kan växla mellan att ställa frågor på sokratiskt manér och att hålla en 

föreläsande ton, eller kanske rentav rikta en förebrående ton direkt till åhörarna. Det 

intressanta kan sägas ligga lika mycket i Epiktetos ord, som i hur han väljer att lägga upp sina 

föreläsningar och på vilket sätt han väljer att tala om ett ämne. Jag ska dock nämna, att jag i 

min utredning inte ämnar återskapa precis varje sammanhang varifrån jag hämtat en 

kommentar, utan snarare att försöka markera några viktiga poänger som Epiktetos tenderar att 

återkomma till.

Som ett exempel på hur en föreläsning kan se ut, kan nämnas ett kapitel betitlat ”On 

Providence”. Epiktetos talar om Försynen, och inleder då med att framlägga vad han menar är 

                                               
22 Foucault 2002, s. 33-88.
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enkla bevis för att Försynen existerar: att varje varelse är skapad för ett specifikt syfte – en för 

att bli äten, en annan för att producera ost etc. (1.16.8) – innan han introducerar människans 

plats i ordningen: ”But god has introduced man into the world as a spectator of himself and of 

his works” (1.6.19). Eftersom människan har möjligheten att examinera sig själv och att i 

slutändan uppnå friheten är askesen motiverad, varför askesen nu blir det huvudsakliga ämnet 

för föreläsningen. Försynen motiverar övergången till askesen som ämne under föreläsningen, 

och den motiverar askesen för människan även i stoicismen. Det är den slutsats man kan dra 

av Epiktetos upplägg. Ödet, eller i detta fall Försynen, kan fortfarande uppfattas som stående i 

motsättning till askesen, men viktigt att notera är att det aldrig läggs fram som en motsättning 

hos Epiktetos.

Askesen som begrepp

Ett par anmärkningar är viktiga att göra angående askesen som term innan vi går in på 

Epiktetos framställning. För den askes som vi här talar om är förkristen. Den kristna 

klosteraskesen härstammar visserligen ur den antika askesen, men det finns skillnader. 

Skillnader som kan vara svåra att se, då en modern förståelse av termen snarast leder till den 

kristna versionen.23

Ordet askes kommer ur grekiskans askesis och betyder helt enkelt övning. Detta är 

besläktat med askeo¸ att utöva, och asketes, den som är tränad. Det går att jämföra med t.ex. 

en idrottsmans praktik. Askesen är en praktik som människan riktar mot sig själv, och är på så 

sätt en självövning. Denna övning syftar till aktivitet och till att behärska, att ha kontroll, över 

något. Du är aktiv, när du behärskar någonting. Det kan vara t.ex. ett hantverk eller – dig 

själv.

Tydligast exemplifieras askesen genom förhållandet till begäret. När du begär 

någonting, är det inte upp till dig själv om du ska uppnå detta. Trots detta, kan det förstås 

hända att ditt begär tillfredsställs, men det enda som uppnås med ett tillfredsställt begär är att 

ett annat avlöser detta. Du kan tillfredsställa dina begär om och om igen, men det betyder inte 

att du blir lycklig eller fri, utan snarare att du blir till slav under dig själv och dina begär.24

Friheten, eleuthería, uppnår du genom att öva dig i att se begäret för vad det är och 

följaktligen kunna påverka ditt omdöme om saken så att du utövar kontroll över ditt begär och 

därmed även dig själv. Således får Epiktetos anledning att säga en sak som: ”For freedom is 

                                               
23 Foucault 2002. Det är som sagt en stor skillnad mellan lagmässigheten i den kristna moralen och den 
inriktning på övning som betonades i många antika moralläror. Detta betonas särskilt på s. 30, 65, 72, 74, 83, 86.
24 Ibid., s. 64. Just att man var herre över eller slav under sig själv var ett vanligt uttryckssätt inom antikens 
moralläror.
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not secured by the fulfilment of people’s desire, but by the suppression of desire” (4.1.175).

Epiktetos askes syftar mot friheten. Men hans frihet är inte detsamma som en 

indeterminism – den är snarare menad som ett icke-slaveri. Att inte vara förslavad under sina 

begär är frihet.25 Dikotomin mellan fri och slav utgör Epiktetos huvudtema, men friheten 

innefattar eller förutsätter också andra dygder. Dels omnämns det nämnda kontrollerandet, att 

vara aktiv i förhållande till någonting, vilket oftast går under termen manlighet, och dels 

omnämns också det du genom aktiviteten kan uppnå för dig själv, inom dig: sinnesro 

(ataraxia) och lycka (eudaimonia). Dikotomin mellan fri och slav tangerar den mellan 

aktivitet och passivitet, vilket även på sin tid utgjorde den romerska föreställningen om 

manlighet och omanlighet.26 Man skulle kunna säga att samtliga dikotomier kanske inte 

omedelbart tangerar, men i varje fall ligger mycket nära varandra.

Epiktetos själv var slav under en stor del av sitt liv, men såg en sådan sak som likgiltig 

(adiaphora). För det är aldrig din sak att hitta fel i vart Ödet vill föra din kropp. Stoicismen 

placerar det goda och det onda uteslutande i människans omdöme och kallar allting utanför 

adiaphora, moraliskt likgiltigt. För Epiktetos hade det således ingen betydelse för ens eget 

goda och onda – eller för den delen ens frihet och lycka – om man så råkade vara född till slav 

eller till kejsare av Rom. Det krävs dock en askes för att kunna uppnå denna insikt och dra 

nytta av den.

Filosofins början – askesen blir motiverad

The beginning of philosophy, at least for those who enter upon it in the proper way and by the 

front door, is a consciousness of our own weakness, and incapacity with regard to necessary 

things. (2.11.1)

Filosofins början är en medvetenhet om människans oförmåga och otillräcklighet. Epiktetos 

börjar med att jämföra detta med det faktum att en människa kommer till världen utan 

kunskap om geometri och dylika discipliner, men senare kan lära sig detta genom att bli 

instruerad på ett eller annat sätt. Och vad gäller den som inte lär sig, går han knappast 

omkring och tror sig veta något om saken utan vidare. Men, fortsätter han, vi kommer till 

världen utan kunskap om vad som är gott och ont, förnämt och lågt, lycka och olycka; ändå 

använder sig människor av dessa termer, och försöker att tillämpa sina uppfattningar om dem 

i sina handlingar (2.11.2-5). 

                                               
25 Ibid., s. 74. 
26 Ibid., s. 43-44.
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The reason is that, in the present matter, we come already instructed in some degree by nature, 

and beginning from this we go on to add our personal fancies. ’By Zeus, do I not know what is 

noble and base? Have I no conception of them?’ – You have. ‘Do I not apply this conception to 

particulars?’ – You do. ‘Do I not apply it rightly, then?’ – Here lies the whole question... 

(2.11.6-8) 

Människan kan förstå att något är gott och att något inte är det, och för egen del föredra en sak 

framför en annan. Men om människan redan kände till rätt metod för att fälla omdömen och 

sätta värden, skulle alla människor redan vara fria och stora i sinnet och världen skulle inte 

bestå av små barn som käbblar om och gråter över allt som sker. Men så är det och eftersom 

ingen vet vad som är gott och ont, består människans omdömen alltjämt av en massa åsikter. 

Därför är filosofins begynnelse denna: 

”[T]he realization that there is a conflict between the opinions of men, and a search for the 

origin of that conflict, accompanied by a mistrust towards mere opinion, and an investigation of 

opinion to see if it is correct opinion, and the discovery of a certain standard of judgement...” 

(2.11.13).

Detta är filosofins begynnelse, och för att uttrycka dess anledning med Epiktetos egna termer, 

kan man lyfta fram den dikotomi han upprättar mellan mannen och barnet. Den som aldrig 

blivit instruerad inom ett ämne, tenderar han att jämföra med ett barn: 

”For what is a child? Ignorance. What is a child? Want of instruction; for in so far as a child has 

knowledge, he is not worse off than we are. What is death? A bogy. Turn it round and see what 

it is. See, it does not bite.” (2.1.16-17) 

Samma sak blir även synligt i ett fingerat svar som Epiktetos föreslår åt någon som försöker 

skrämmas genom sin ställning och sitt maktutövande: “Go, look for children; to them masks 

are frightening; but I for my part know that they are made of clay, and have nothing inside 

them.” (3.22.106) Man kan alltså notera hur ordvalet barn, såsom den okunnige, blir 

någonting åtskiljt inte bara från filosofen, den kunnige, utan också från mannen. Filosofin 

börjar som en rörelse bort från okunnigheten hos barnet.
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Fysik och logik i askesen

Poängen med den stoiska teorin – fysiken och logiken – är för Epiktetos att den ska integreras 

i askesen. Ett lättare exempel: ”Thus, at a banquet, do not say how people ought to eat, but eat 

as one ought.” (H 46) Det finns således ingen nytta i att kunna äta som man bör, om man inte 

också gör det. Och folk instrueras inte i att äta som de bör äta, genom att bli tillsagda hur de 

bör äta, utan genom att se någon som äter så som man bör äta. Samtidigt kan denne inte äta 

som han bör, utan att han känner till hur man bör äta, varför kunskapen ändå inte kan 

negligeras helt. Den stoiska fysiken respektive logiken blir i viss mån ändå nödvändig för 

askesen.

Epiktetos använder dock fysiken mest i påminnande syfte. Han kan säga en sak som (i 

just detta fall på ett högst retoriskt manér, skall tilläggas): ”I beg you to learn from Chrysippus 

what the administration of the universe is, and what place a rational creature holds in it; and 

learn, too, who you are, and where your good and evil lies.” (1.10.10) Några teoretiska 

detaljer kring universums ordning blir aldrig nödvändiga. Människan bör helt enkelt känna till 

vid det här laget att hon äger ett förnuft, och därför inte göra sig själv sämre än hon är, till 

någonting understående en förnuftig varelse. Epiktetos påminnelse tjänar i det här fallet 

istället till att, helt enkelt, motivera askesen.

Om man ser till Diogenes Laertios metafor med ägget som tidigare nämnts (där logiken 

utgör skalet, etiken vitan och fysiken gulan), kan man sluta sig till att logiken är ett tidigare 

stadium än etiken, som bör behärskas redan innan askesen. Men det som i så fall bör påpekas 

är att det aldrig är någon formallogik som menas, när man i förhållande till etiken talar om 

logik. Man får förvisso medge att figuren inte bör övertolkas, för det handlar aldrig om att helt 

separera områdena från varandra, men en viss kunskap fordras alltjämt – åtminstone en 

tillräcklig för att man ska behärska värdesättandet och inte låta sig luras av falska sådana:

These arguments do not follow: ’I am richer than you, therefore I am superior to you’; ’I am 

more eloquent than you, therefore I am superior to you.’ No, these are the arguments that 

follow: ’I am richer than you, therefore my property is superior to yours’; ’I am more eloquent 

than you, therefore my style is superior to yours.’ But you, after all, are neither property nor 

style. (H 44)

Filosofin blir till en praktik

“Some things are up to us and others are not” (H 1), har Epiktetos sagt redan på Handbokens 

första rader, följt av den uppdelning mellan saker som står och inte står i vår makt (som jag 
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redan har citerat i avsnitt 2). ”Remember then,” fortsätter han sedan, ”that if you suppose 

what is naturally enslaved to be free, and what is not your own to be your own, you will be 

hampered, you will lament, you will be disturbed, and you will find faults with both gods and 

men” (H 1). Att hänge sig åt saker utom ens makt, är att underkasta sig, att göra sig till slav 

under dessa. Det blir här synligt, dels hur Epiktetos uppmanar sina åhörare att komma ihåg

detta – det är en bild av askesen, hur den är en kontinuerlig rörelse, i vilken man påminner sig 

om saker snarare än att de redan bärs inpräntade i huvudet –, dels blir det också tydligt hur 

dikotomin mellan saker inom och utom vår makt, inte bara råkar vara giltig och färdig för 

tillämpning, så snart man tagit del av den. Askesen syftar även till att man ska kunna upprätta 

dikotomin.

Vilket verktyg finns för denna övning? Diskurserna inleds liksom Handboken med att 

dikotomin upprättas, men också genom att denna fråga ställs. ”Of the arts and faculties in 

general, you will find none that contemplates, and consequently approves or disapproves, 

itself.” (1.1.1) Grammatiken, tar Epiktetos som exempel, kan säga dig hur du ska skriva ett 

brev, men aldrig huruvida du ska skriva brevet eller ej. Liksom alla andra konster är den 

oförmögen att bedöma sig själv (1.1.2). Svaret blir att det enda med vars hjälp man kan 

bedöma dessa andra konster, är förnuftet: ”The faculty which contemplates both itself and all 

other things.” (1.1.4) Förnuftet ensamt är människans enda fullkomliga förmåga, av vilken 

alla andra tänkbara förmågor är beroende. Detta ensamt har gudarna placerat i människans 

makt. Det hela ger upphov till en tämligen enkel ”figur”, om uttrycket tillåts. Epiktetos tar 

upp den även i (1.1), men tydligast uttrycks den i ett annat kapitel, där Epiktetos inleder 

föreläsningen med en repetition: 

The essence of good is a certain disposition of our choice, and essence of evil likewise.

What are externals then?

Materials for the faculty of choice, in the management of which it will attain its own good or 

evil. (1.29.1-2)

Det goda och det onda sitter i omdömet och är åtskiljt från yttervärlden, där föremålen är 

moraliskt likgiltiga, men fungerar som material för förnuftet att använda sig av. Men den s.k. 

figurens enkelhet är tydligen inte nog. Efter att ha gått igenom den, utbrister Epiktetos ändå: 

But as it is, although it is in our power to take care of one thing alone, and devote ourselves to 

that, we choose instead to take care of many, and to encumber ourselves with many; body, 
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property, brother, friend, child, and slave; and being thus bound to a multiplicity of things we 

are burdened by them and dragged down. Thus, when the weather does not happen to be fair for 

sailing, we sit fussing ourselves, and perpetually looking out. – Which wind is blowing? – The 

north wind. – What have we to do with that? – When will the west blow? – When itself, friend, 

or Aeolus pleases; for Zeus has not made you dispenser of the winds, but Aeolus. (1.1.14-16)

Kort sagt: trots att allting är tydligt, efterlevs inte detta och det blir ändå nödvändigt för 

Epiktetos att hålla dessa föreläsningar. Man måste ständigt påminna sig i askesen, för att 

kunna möta varje situation med insikten om vad som är ens eget och inte ens eget, och t.ex. 

inte få för sig att önska att det vore västanvind, när det inte är västanvind. Detta för att inte 

lägga till ett värde på saker och ting, helt utan grund, för på så sätt skadar man bara sig själv, 

är tanken. ”– I must die: and must I die groaning too? – Be fettered. Must it be lamenting 

too?” (1.1.22) Döden kan t.ex. aldrig vara ett ont, och inte heller göra dig ett ont, såvida du 

inte själv får för dig att tillskriva döden ondska. Att i slutändan äga kapaciteten att se saker på 

det här sättet, är att vara filosofiskt tränad genom askesen, och det är enda sättet att uppnå 

friheten.

Epiktetos metod för att lära ut askesen

Epiktetos talar som sagt i kapitel 1.1 om världen och människans plats i den, hur det hela 

borde vara enkelt att förstå, men utbrister sedan, att trots detta är det tydligen ingen som är 

kapabel till att förstå saken tillräckligt för att kunna efterleva principerna (1.1.14-16). I kapitel 

1.6, under rubriken ”On Providence”, talar han om just Försynen och hur åtminstone den som 

äger kapaciteten borde kunna hitta anledning till att se saker i sin helhet och därmed visa 

tacksamhet gentemot gudarna (1.6.1). Men mot slutet även här, får han anledning att säga till 

åhörarna, att nu när de har förstått allt han förklarat för dem, borde de också vara beredda och 

förmögna att ta sig an vilken svårighet det än må vara – direkt följt av: ”No; but you sit 

trembling, for fear that this or that might happen, and lamenting, and mourning, and groaning, 

at what does happen, and then you find fault with the gods.” (1.6.38). Samma scenario 

utspelar sig även i kap 3.20 – ”But how does things stand? These things are agreed to as far as 

the door of this room, but nobody carries them home…” (3.20.18). Epiktetos metod tänker jag 

fortsättningsvis kalla för: att förebrå sina åhörare. Att förebrå dem, för att de inte kommit så 

långt som de kanske tror, är vad han kan göra; han ”motiverar” dem inte, inte heller är det 

någon särskild hjälp han erbjuder dem: det han kan göra, är att motivera tanken att endast de 

kan hjälpa sig själva.
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En förklaring till Epiktetos metod att förebrå sina åhörare ligger i hur filosofin sågs som 

en själsläkekonst.27 Åhörarsalen var en själsklinik: ”You should not depart from it in pleasure, 

but in pain, for you are not healthy when you come in…” (3.23.30). Har de kommit dit, får de 

också räkna med att höra att de är sjuka och att bara de själva kan, men inte förmår, göra 

något åt detta.

Endast åhörarna kan hjälpa sig själva, och därför är det enbart de som kan straffa sig 

själva. En läkare kan tala om hur du ska göra för att bli frisk, men inte tvinga dig att följa hans 

råd. Genom att inte följa läkarens ordination, straffar du enbart dig själv (3.25.7). Samma sak 

gäller alltså för filosofin, som lär dig att se saker som de är och att acceptera livet som det 

kommer till dig (1.12.17). ”What, then, is the punishment of those who do not? To be just as 

they are /.../ Discontented with his parents? Let him be a bad son, and let him grieve.” 

(1.12.21-22)

Epiktetos metod har kort sagt ett syfte och det syftet är att sätta igång den rörelse som är 

askesen, samt att få åhörarna att förstå att bara de själva bär ansvaret för att så sker.

Askesen som rörelse – självövning

Vissa formuleringar hos Epiktetos, i synnerhet i Handboken, kan likna ett sorts uppställande 

av tumregler. Det kan också vara fallet att de ska ha den funktionen, men det som i så fall är 

relevant är hur dessa formuleras. Genom i stort sett hela Handboken formuleras de olika 

passagerna med ord som: ”Remember…” (H 1, H 2), ”…remember to tell yourself…” (H 3), 

”…put before your mind…” (H 4), ”…take care that…” (H 19). Kort sagt, för att återanknyta 

till den tidigare nämnda passage där Epiktetos konstaterar att ingen kommer ihåg principerna 

utanför klassummet (3.20.18), så är det just det han här försöker uppmana till. Detta vill jag 

peka ut som den första aspekten av självövningen, att du hela tiden påminner dig vad du lärt 

dig och kommer ihåg det på nytt, i din levnad. Är du släpphänt, kan du tappa din hållning –

men om du tappar den, då börjar du helt sonika om igen: “Rather, learn from the wrestling-

masters. Has the boy fallen down? ‘Get up’, they say, ‘and wrestle again, until you have 

gained strength.’” (4.9.15)

Brottningen som liknelse öppnar i sin tur upp för självövningens andra aspekt, som 

ligger dold redan i rubriken på kapitel 3.20, ”That Some Advantage May Be Gained From 

Every External Circumstance”. Det goda och det onda sitter i omdömet och det yttre är 

material på vilka människan kan öva sig, på vilka hon kan använda sin omdömeskraft. ”Is 

                                               
27 Foucault 1987, s. 53
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health good, and sickness an evil? No, man. What, then? Health is good when used well, and 

bad when used ill.” (3.20.4) Det råder ingen moralisk åtskillnad mellan olika föremål och 

skeenden, utan allt kan såsom adiaphora gagna människan när de i askesen används på ett bra 

sätt. Saker används rätt när de gör dig gott, samt gör dig själv bättre, vilket är möjligt med 

precis allt. ”In god’s name is it not possible to benefit even from death?” (3.20.4) Inte ens 

döden gör dig ont, om du använder den på ett bra sätt (vilket i detta fall vill säga att du möter 

den och dör som en man). ”What advantage does a wrestler gain from his training-partner? 

The greatest. Well, the man who reviles me serves as my training-partner; he trains me in 

patience, in freedom from anger, in gentleness.” (3.20.9)

Av denna anledning förklarar Epiktetos i kapitel 2.1 nödvändigheten av mod inför den 

situation man hamnar i. Om man så står inför ett hot om spöstraff eller inför döden själv, är 

detta något som kan gagna dig och det finns därför ingen anledning att bli rädd. Men på 

samma gång introducerar han även begreppet försiktighet, för det är just genom oförsiktighet, 

genom att man förhastar sig, som man blir rädd (eller sätter ett annat värde vid saken). Både 

mod och försiktighet krävs inför intrycket. Modet, säkerheten, ”…ought to be turned towards 

death, and our caution towards the fear of death...” (2.1.14). Feghet har ingen plats i askesen, 

men man får inte för den sakens skull låta sig ryckas med av saker utan vidare, utan att först 

examinera dem och se dem för vad de är.

En tredje aspekt blir därför det faktum att människan bara kan uppnå något genom att ta 

sig an och möta sitt motstånd. Först genom motståndet och dess övervinnande28 existerar 

överhuvudtaget sinnesron och friheten; innan dess finns den inte för människan (det är ju 

därför askesen nödvändiggörs). Epiktetos argumenterar först av allt för att svårigheterna 

måste mötas: “If Heracles had sat loitering at home, what would he have been?” (2.16.44), 

samt:

Pray, what would Heracles have been if he had said, ’What can be done to prevent a huge lion 

or a huge boar or savage men from coming my way?‘ Why, what is that to you? If a huge boar 

should come your way, your contest will be the greater /…/ ‘Yes, but if I should die in doing 

so?’ – You will die a good man, in the performance of a noble action. (4.10.10-11)29.

Men han påpekar också att friheten inte infinner sig för att hindren raseras; friheten kan inte 

                                               
28 Det ord jag hädanefter tänker använda, översatt från ”overpower” (2.18.23).
29 Att Herakles (eller Herkules) återkommer som exempel betyder inte att han, som halvgud, skulle vara en ideal 
stoiker. Min avsikt här är att låta Epiktetos satser om Herakles illustrera mötandet och övervinnandet inom 
askesen för att någonting ens ska kunna uppnås. Jag utgår ifrån att detta även var Epiktetos enda egentliga avsikt.
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förstås som frihet från hinder. Den uppnås inte heller genom att man beslutar sig för att dra 

sig undan från världen. ”Remember that it is not only a desire for riches and power that makes 

you abject and subservient to others, but also a desire for quiet and leisure, and travel and 

learning. For the value you place on an external object, whatever it may be, makes you 

subservient to another.” (4.4.1) Oavsett om du ser någonting som önskvärt eller icke önskvärt, 

gör du alltså dig själv till slav, menar han. Detta gäller även saker som skänker dig lugn, för 

även dessa kan tas ifrån dig när som helst (4.4.4-5) Alla värden på yttre ting, binder din 

sinnesstämning vid dessa och gör dig ont. Detta är något av kärnan i Epiktetos askes. Värden 

sätts, och tas bort, genom omdömeskraften. Det är därför först när omdömeskraften har 

övervunnit värdet, som friheten blir tillgänglig för människan. Dvs. inte när hindret är 

övervunnet, utan när värdet är övervunnet. På hindret övar du din omdömeskraft i att kunna 

övervinna värdet.

Värdet är förbundet med begäret: värdet antingen kommer ur eller ger upphov till ett 

begär. Att begära är att önska sig en eller sak, framför en annan. Men eftersom Ödet är 

orubbligt kan det lätt driva gäck med den begärande människan och göra henne otillfredsställd 

och olycklig. Följande avsnitt handlar om hur detta begär står i förhållande till den 

deterministiska Ödestematiken, och varför begäret behöver tränas bort.

Antingen filosof eller världsmänniska – askesens riktning och mål

Så som ordet ”will” andvänds hos Epiktetos, framträder en klar distinktion gentemot ord som 

”desire”, wish” och ”covet”. ”Wish” och ”covet” är också att vilja, men en vilja att ha något 

som inte finns där. Även om det skulle kunna kallas vilja kommer det fortsättningsvis att heta 

önskan och begär. Kanske kan man säga att Epiktetos inte bara skiljer önskan från viljan, utan 

rentav upprättar ett motsatspar. Det skulle då vara ett motsatspar som tangerar det som utgörs 

av filosofen och världsmänniskan, som Epiktetos kommer att använda sig av.

Epiktetos ger en liknelse, där han för att skilja viljan från begäret, använder sig av 

hälsan och sjukdomen. 

Do you not know what the thirst of a man in fever is like? It has no resemblance to that of a 

person in health. A healthy man drinks, and his thirst is gone. But the other, after a brief 

gratification, feels nauseous, turns the water into bile, vomits, suffers colic pains, and is far 

thirstier than before. (4.9.4) 

Sådant är begärets verkan. ”It is much the same to have wealth and yet covet it, have power 
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and yet covet it, sleep with a fine woman and yet covet her: jealousy will be there, and fear of 

being deprived, and shameful words, shameful thoughts, shameful deeds.” (4.9.5) Tonvikten i 

feberliknelsen ligger inte i att man skulle ha rikedomar, utan på följdsatsen ”yet covet it”, att 

dessutom ha ett begär som är riktat mot detta, att man fäster ett värde vid saken. Det är genom 

begäret, genom åtrån, genom önskan som det sker en intensifiering av våndan. Men att ha ett 

begär ska inte förstås som en vilja, för vilja är för Epiktetos någonting annat.

Om begäret blir till en belastning, så är det tvärtom med viljan. Tydligast blir en sådan 

sak hos Epiktetos tema om världsmänniskan, såsom åtskiljd från filosofen. Samma passage 

om detta, förekommer två gånger om, både i Diskurserna (3.15) och i Handboken (H 29). 

Epiktetos inleder med en riktlinje: ”In everything you undertake consider what comes first 

and what follows after, and only in this way proceed to the matter itself.” (3.15.1) Tänk efter i 

första läget, tänk på vilka konsekvenser ett åtagande medför. ”’I wish to win at the Olympic 

Games’. But consider what comes first and what follows, and then, if it be for your advantage, 

set to work.” (3.15.2) Det är viktigt, menar Epiktetos, att skilja på att vilja en sak och dess 

konsekvenser – i det här fallet t.ex. att följa en strikt diet, träna under alla förhållanden, utstå 

piskrapp o.dyl – till skillnad från att bara tänka sig att en medalj skulle vara särskilt begärlig. 

Det första är en vilja, det senare är det i själva verket inte alls. 

Otherwise, take notice, you will be behaving like children, who sometimes play wrestlers, 

sometimes gladiators, sometimes blow a trumpet, and then make a drama of what they see and 

admire. Thus you will be at one time a wrestler, at another a gladiator, now a philosopher, then 

an orator; but with your whole soul, noting at all.” (3.15.5-6). 

Då blir du alltså inte mycket annorlunda än ett barn. ”Thus, even when we are grown up, we 

resemble children. For it is being a child to be uncultivated in artistic matters, unlettered in 

literary matters, uneducated in the art of living.” (3.19.6) Distinktionen gäller alltså mellan en 

man och ett barn, men Epiktetos överger den här, för att övergå till ett annat begreppspar: 

filosofen och världsmänniskan. ”Do you think that you can behave as you do, yet be a 

philosopher?” (3.15.10). Här byts idrottsmannen ut mot filosofen. 

You must stay up at night, you must toil, you must get the better of certain desires, must 

abandon your familiars, be scorned by a slave, be laughed at by those you meet; come off worse 

than others in everything, in office, in honour, in the courts. (3.15.11) 
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Epiktetos betonar här att askesen, den filosofiska hållningen, handlar om en konsekvens i 

tanke och handling: om filosofin inte är förenlig med att man får motta omvärldens 

hyllningar, får man också överge det ena. 

You must be one man, either good or bad. You must cultivate either your own ruling faculty or 

externals, and apply yourself either to things within or those outside you; that is, you must 

assume either the attitude of a philosopher or that of a layman. (3.15.13)

Det går inte att leva både som en filosof och som en ”layman”, världsmänniska. Men det 

betyder inte att alla är antingen filosofer eller världsmänniskor, utan att filosofin är en strävan 

så långt bort från världsmänniskan som möjligt. 30

För världsmänniskan är inte fullt så velig eller barnslig, som han först framställs. Han är 

inte ofarlig. Epiktetos råder i Diskursernas nästföljande kapitel sina åhörare att hålla sig undan 

världsmänniskan, som en del i att vara konsekvent i sin strävan mot filosofin. Det finns en sak 

som de inte ska ta sig an, som är vem som helst övermäktig: att ge sig in i diskussion med en 

världsmänniska. Gör filosofen det kommer sannolikt han själv bli som världsmänniskan, 

snarare än att han skulle lyckas övertyga världsmänniskan att bli filosof (3.16.1-6). 

So why are they stronger here than you are? Because their corrupt chatter is founded on 

judgements, while your smart talk comes only from your lips /…/ Thus it is that the laymen get 

the better of you; for judgement is all-powerful, judgement is invincible. (3.16.7-8) 

Omdömet är allsmäktigt, därför kan det inte besegras eller behärskas av något annat, och är 

det något som karakteriserar en världsmänniska, så är det bergfasta omdömen. Må så vara att 

de kan vara grovt felaktiga allihop, men de är icke desto mindre som gjutna i järn. Om 

filosofen försöker övertyga världsmänniskan i diskussion, skadar han bara sitt eget omdöme, 

eftersom filosofen är den som har börjat överge sina fasta övertygelser och därmed inte äger 

samma åsnelika orubblighet i omdömet som världsmänniskan.

För att sammanfatta vad Epiktetos har sagt om världsmänniskan och filosofen. Först av 

allt, vad menas med en världsmänniska? Världsmänniskan är någon som är fullkomligt 

                                               
30 Foucault 2002, s. 58-61. Foucault gör en åtskillnad mellan begreppen sofrosyne och enkrateia, båda med 
måttligheten som innebörd, där det första karakteriseras som ett ”allmänt tillstånd” som kan uppnås, vars motsats 
är en omåttlighet bortom all räddning, och det andra är en aktiv utövning, belägen på kampens område, där 
begären hela tiden måste motstås. Måttlighet omnämns aldrig av Epiktetos, men samma åtskillnad är ändå viktig 
att poängtera med hänseende till filosofen och världsmänniskan: filosofen kan beteckna både ett tillstånd och en 
strävan dithän, en aktiv utövning.
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orubblig i sina åsikter; men samtidigt inkonsekvent som ett barn. Det stämmer att han har 

fullkomligt orubbliga omdömen, men samtidigt blir dessa inte mer korrekta för den sakens 

skull, varför han också förblir inkonsekvent i både sitt omdöme och sina handlingar. Vad är 

då askesen? Det är en begynnande rörelse bort från världsmänniskan, ett uppluckrande av de 

ogrundade föreställningarna, allt i riktning mot en förståelse av, om inte kosmos, så 

åtminstone sig själv och sin egen roll. Så vad karakteriserar då filosofen, det slutliga målet? 

En filosof är någon som, i motsats till världsmänniskan, är fullkomligt konsekvent i både sin 

vilja och sitt handlingssätt. Det är en som inte begär, utan vill. Följer man tankegången fullt ut 

i Epiktetos exempel med idrottsmannen och filosofen, att man bör vilja en sak med alla dess 

konsekvenser, ger det att viljan och skeendet sammanfaller. En konsekvent idrottsman har 

beslutat sig för att han ska genomgå de prövningar som krävs för att vinna, och om det sedan 

medför att han istället blir sjuk eller skadad, inser han att detta var en del av vad han från 

början ville. Filosofen vill likaledes det han själv gör, för hans handlingar grundar sig inte på 

inkonsekventa föreställningar, och han vill också skeendet – det som sker – för han har sett 

inkonsekvensen i att önska att även det vore annorlunda – det står ju utanför hans makt. Han 

vill det som sker, vilket betyder: Han vill Ödet. Men han önskar inte heller Ödet, för även det 

vore ett värde som liksom affekter inför rikedomar, makt, en kvinna etc. gör honom ont och 

behöver tränas bort. Att förmå att vilja Ödet och inte känna missnöje med vad det för med sig, 

det är vad askesen riktar sig mot.

Den enskildes Öde, det naturenliga och plikterna

Begreppet om Ödet inom askesen, är alltså någonting som människan ska kunna förhålla sig 

till på ett sätt som gör att man frigör sig från den omedelbara makt det utövar över ens kropp 

och ens omgivningar, och istället lyckas bedöma dessa som adiaphora. I slutändan kan man 

förmå vilja själva Ödet. Handboken avslutas med att Epiktetos citerar en vers av Kleantes, 

som förvisso illustrerar hela saken, men kanske inte gör någonting mindre motsägelsefullt:

Lead me, Zeus, and thou, O Destiny,

to wheresoever your decrees have assigned me.

I follow cheerfully; or if my will should fail,

Base though I be, I must follow still. (H 53)

Det tycks alltså som att vart Ödet kommer att föra dig redan är bestämt. Det bästa du kan göra 

för dig själv är då att lära dig att vilja detta. Om du istället önskar annorlunda, skadar du dig 
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själv genom det begäret, men Ödet kommer icke desto mindre att tvinga dig med sig. 

Sett genom askesen framträder detta i ett annat ljus. Genom omdömeskraften syftar man 

här till att kunna frånta det som står utom ens makt dess värden, till förmån för det enda 

egentliga värdet: icke-slaveriet, friheten. På så sätt kan man likgiltigt acceptera Ödet, oavsett 

vad det för med sig. Men även om det ur detta perspektiv inte är direkt motsägelsefullt, så är 

det ändå problematiskt. Faktum är att det ger upphov till den mest komplexa aspekten av 

Epiktetos filosofi. Allt och alla sägs genom Försynen redan ha sin bestämda roll i världen och 

det viktiga blir då att leva i enlighet med denna sin natur och att inte negligera de plikter som 

den medför. Kort sagt: att vilja sitt enskilda Öde.

Under en föreläsning får Epiktetos en fråga om cynikern Diogenes, varpå han genast ser 

sig nödgad att förklara att inte vem som helst äger förutsättningarna för att bli cyniker. Allt 

och alla har redan sin plats, säger han. 

[I]n this great city of the universe /.../ there is a master of the household who appoints 

everything to its place. ‘You are the sun, and by your revolutions you have the power to give 

rise to the year and the seasons, and give increase and winds /.../ As for you, you are a calf: 

when a lion appears, do what is appropriate to you, or you will have cause to lament /.../ As for 

you, you can lead the army against Troy: be Agamemnon. And you can fight Hector in single 

combat: be Achilles.’ (3.22.4-7) 

Varje roll är redan tilldelad, menar han, och tillägger: “But if Thersites had come forward and 

claimed the command, he would not have got it, or, if he had, he would have disgraced 

himself before a multitude of witnesses.” (3.22.8) Försynen har fördelat rollerna och detta 

verkställs genom Ödet. Det handlar därför om att vilja Ödet: varje enskilt Öde innebär en roll 

och fullföljer du den rollen och de plikter som den medför, utan att sätta dig emot och gnälla 

över saken så lever du i enlighet med din natur.

Plikter ska dock förstås i en något vidare mening än vad man normalt tänker sig. För 

cynikern Diogenes är ett fulländat exempel på en man som levde i enlighet med sin natur och 

fullföljde sina plikter. Han levde utan hem och ägodelar, men det betyder inte, förklarar 

Epiktetos, att hans roll gick ut på att sakna ägodelar och sova på marken, bara för att han så 

gjorde (3.22.9-11). Istället är förklaringen den, att Zeus helt enkelt utsett Diogenes till att 

övervaka beteendet hos resten av mänskligheten, samt agera exempel åt dem. Diogenes är 

därför en spion som visar människorna att de letar efter gott och ont på fel plats och för egen 

del undersöker var det egentligen finns, samt visar detta genom sitt leverne för människorna 
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(3.22.17-25). Han är den människa som ska visa för alla andra människor att det är fullt 

möjligt att leva ett lyckligt liv utan vare sig ägodelar, kläder, hem, hygien, mat, anseende eller 

någonting annat överhuvudtaget. Det som kännetecknar honom som cyniker och inte som en 

vanlig tiggare är hans kropp; han kan inte överbevisa världsmänniskor enbart genom att vara 

fast och konsekvent i sitt omdöme, utan behöver även överbevisa deras intryck. Intrycket 

behöver kunna säga: ”’See, both I and my body are witnesses to this.’” Så var fallet med 

Diogenes, “for he walked about radiant with health, and would draw the attention of the 

crowd by the very nature of his body. But a Cynic who arouses pity seems a mere beggar…” 

(3.22.88). Ingen kan känna medlidande när de ser Diogenes. Epiktetos lägger orden i munnen 

på honom: “How do I treat those whom you fear and stand in awe of? Do I not treat them like 

slaves? Who, when he sees me, does not think that he is seeing his own king and master?” 

(3.22.49) Diogenes är således inte underkastad någon, han är sin egen herre, och att denna 

möjlighet finns för människan är det hans plikt att visa. Men hur kan det kallas 

pliktmedvetenhet att enbart sätta sig emot de som styr i samhället? ”For heaven’s sake, do 

those who leave two or three snivelling children to replace them confer a greater benefit upon 

the world than those who, in so far as they can, watch over all mankind…?” (3.22.77) Plikten 

ska med andra ord inte förstås i enbart samhällelig mening, utan även ett liv i motsättning till 

samhället kan passera som pliktmedvetenhet.

I Handbokens 30:e passage talar Epiktetos om plikter på en mer vardaglig nivå. Har du 

en far, säger han, innebär detta att du befinner dig i en relation som innefattar plikten att du 

behandlar honom som en far. Är han en dålig far? ”Is your natural tie, then, to a good father? 

No; but to a father /…/ Do not examine what he is doing, but what you must do to keep your 

capacity for choice consistent with nature.” (H 30) Det är möjligt att han inte fullföljer sin 

plikt som far, men det angår inte dig: din plikt är att inte handla emot naturen. Det hela leder i 

slutändan till det kanske inte helt lättköpta påståendet, att en person kan handla emot naturen, 

men att det som sedan sker är naturligt för alla andra. ”Let not what is contrary to nature in 

another be an evil to you…” (3.24.1), uppmanar han i Diskurserna. 

Detta kan fortfarande sägas vara motsägelsefullt, men något man ändå bör ta i 

beaktande, är att Epiktetos avsikt med att säga en sådan här sak, lär ha varit någonting annat 

än att presentera den mest oemotsägliga teorin. Det han nu har sagt om pliktmedvetenheten 

och att vilja Ödet, skulle t.ex. kunna sägas vara ett annat sätt för att säga: Låt dig inte förledas, 

störas eller rubbas av yttre omständigheter som du inte kan påverka, för det faktum att de inte 

kan påverkas, gör att de måste ses som adiaphora, likgiltiga. Det teoretiskt motsägelsefulla 

perspektivet är alltid ett sätt att se på saken och det kan tänkas att inte ens Epiktetos själv hade 
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förstått kompatibiliteten (förutsatt att han ens brydde sig om frågan). Men min tes här, att 

askesen bör tas med i frågandet efter Ödet, medför att tolkningen genom askesen är den mest 

relevanta om man vill förstå vad Epiktetos själv försöker säga med sin filosofi.

Epiktetos hos Bobzien, andra vändan

Enligt Bobzien menar Epiktetos att om jag bestämmer mig för att ta en promenad, skulle 

alltjämt någonting kunna hindra mig, och därför står detta, även om inget hindrar mig, utom 

min makt. Resonemanget har tidigare citerats i sin helhet, citatet döptes då till [B1]. Det går 

nu att se på resonemanget i ljuset av vår nyss genomgångna utredning.

Det som står i vår makt, som begrepp, hör hos Krysippos till fysikens område och 

studeras inom fysikens område, medan frihetsbegreppet eleuthería hos Epiktetos hör till 

etikens område. Detta har Bobzien också påpekat.31 Men Epiktetos förnekar förstås inte 

möjligheten att en handling fysiskt kan utföras. Läran om det som står i vår makt må vara en 

fysisk lära, men poängen med Epiktetos lära är att det som står i vår makt enbart får sina 

konsekvenser inom etiken: Epiktetos bedrev aldrig några fysiska utredningar. Bobzien har här 

öppnat upp för att se den stoiska fysiken genom ljuset av etiken, askesen. Men hon väljer som 

tidigare nämnts bort det perspektivet: 

Here is of course not the place to give a detailed analysis of Epictetus’ philosophy of freedom 

through self-restriction. I confine myself to pointing out some change in emphasis, interest, 

topics, and use of terminology in Epictetus, in order to be able to outline the main differences 

between his and the early Stoic theory”.32

Kort därefter kommer därför istället den karakterisering av Epiktetos lära som jag har försökt 

utreda huruvida den kan ha blivit missvisande. Detta refererades i citat [B2]. Syftet med 

begreppet om vad som står i vår makt angavs vara att komma fram till hur man kan planera 

för att undvika besvikelser. Planering, undvikande och besvikelse, var orden.

Människan blir besviken om ett begär inte infrias. Därför bör hon undvika begären. Till 

vilket syfte? För att undvika besvikelsen? I så fall säger Epiktetos att människan bör fly

besvikelsen. Vad jag har försökt att visa är att människan inte ens bör fly begäret. För 

ingenting uppnås om du aldrig möter någonting: om du som brottare aldrig möter din 

träningspartner, eller om du aldrig möter och konfronterar ditt begär. Det som ett 

                                               
31 Bobzien 1998, s. 331
32 Ibid., s. 331
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övningsmaterial angavs vara till för, var att man skulle övervinna detta, behärska detta. 

Övervinna är i första hand mitt eget ordval, det vill jag vara tydlig med, men jag har valt det 

för att belysa en sak: för att du ska kunna behärska något, måste det först övervinnas. Friheten 

från begären uppnås inte genom att du låser in dig med blott obegärliga ting, utan genom att 

du övervinner dina begär.

Och varför ska människan då planera, när askesen handlar om att vilja Ödet? När den 

handlar om att vilja Ödet, med viljan betonad, framför önskan, begäret? Att planera är ju att 

begära. Det är att försöka undvika någonting oönskat. Askesen är en förberedelse för vad som 

än komma skall, inte ett utväljande av någonting önskvärt som man planerar inför. Just 

förberedelse är precis vad Epiktetos också kallar det: ”But what is it to study philosophy? Is it 

not to prepare yourself for future events?” (3.10.6) Man förbereder sig för att sedan kunna 

möta det som kommer och utför man detta väl, övervinner man också saken, varpå det även 

fråntas det värde som skulle kunna ligga till grund för en besvikelse. Planering, undvikande 

och besvikelse borde således istället skrivas förberedelse, mötande och övervinnande. De 

senare ordvalen är vad som utgör askesens själva fundament, medan de förra inte är förenliga 

därmed.

Det var aldrig Bobziens syfte att ta med askesen i beräkningarna och att göra en 

uttömmande framställning av Epiktetos filosofi, och hennes verk ska inte heller läsas i det 

syftet. Mitt syfte är att framlyfta detta som exempel på att bilden av Epiktetos lära kan bli 

missvisande om man förbiser hans askes. Min förhoppning är att jag tagit ett steg mot att 

rättfärdiga min frågeställning: jag frågar efter Ödet, men går genom askesen, vilket här har 

visat sig kunna ge ett annorlunda perspektiv, närmare Epiktetos eget, än om man enbart frågar 

efter Ödet. Det återstår att se vad detta perspektiv ger oss om Epiktetos begrepp om Ödet.

4. Ödet

Vi har nu sett hur askesen ger en annan bild av Epiktetos lära. Det har inte gett oss någon 

oemotsäglig bild; ännu kvarstår t.ex. frågan om inte det eventuella utövandet av en askes 

också det är förutbestämt. Utredningen har inte upphävt motsägelserna, men det som återstår 

att pröva, i ljuset av askesen, är att utröna vilken egentlig funktion begreppet om Ödet kan 

tänkas ha. Det ger lätt upphov till en tolkning som kallar det orimligt och att handlingar blir 

meningslösa, eller att Ödet skulle vara något som undertrycker människan och således blir 

oförenligt med en frihet. Poängen med min tes att betona askesen i undersökningen är inte att 

säga emot tolkningar av det slaget, utan att försöka komma fram till vad det egentliga syftet 

kan ha varit med att hävda ett fullt determinerat Öde.
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Det förutsätter att först askesens huvudbegrepp (adiaphora och eleuthería) klargörs 

ytterligare, samt att sedan dessa sätts i relation till Ödet.

Frihet – från vad?

Vi har sett hur Epiktetos bygger sin etik enbart på saker som står i vår makt, för att det är där 

möjligheten finns för människan att förhålla sig aktiv. De saker som exkluderas såsom 

stående utanför vår makt, gör människan passiv. Varför ska passiviteten undvikas? För att däri 

ligger ett förslavande, vilket är en källa till olycka för människan. Människan har förmågan att 

frigöra sig från slaveriet under saker som står utom hennes makt. Detta sker genom att man 

förmår se saker som likgiltiga, adiaphora. Men att frigöra sig innebär inte att man förkastar 

saken, för det är inte alls likgiltighet, utan ett nedvärderande. Att frigöra sig från exempelvis 

sin samhällsställning innebär inte att man ger upp den, utan att man fråntar den värdet, dvs. att 

man gör sig av med sin affekt inför sin samhällsställning. Resonemanget leder inte till att man 

ska omvärdera sin ställning och skänka den ett nytt värde, utan att den ska sakna värde, den 

ska bli adiaphora. För såhär ser dikotomin mellan saker inom och utom vår makt ut: Vår 

frihet, eller vårt förslavande, står inom vår makt och är därmed något som angår oss – friheten 

eleuthería är ett värde som angår oss och är giltigt. Vår samhällsställning, vårt anseende, vår 

livslängd etc. står utom vår makt och angår oss därmed inte. De värden som dessa saker kan 

tänkas ha är inte giltiga. Eleuthería är frihet från affekterna inför dessa saker, dvs. frihet från 

dessa sakers värden - det är aldrig frihet från sakerna själva eller dylikt. Att genom adiaphora

frigöra sig från värdena leder mot ett högre värde, eleuthería.

Saker utom vår makt utövar en omedelbar effekt på människan, varför hon lätt kan 

ryckas med och tro att saken verkligen är sådan hon föreställer sig den: att den har ett värde. 

Men vad Epiktetos menar är att om hon bara förmår examinera saken och se den i sin helhet 

och på vilket sätt den angår henne, inser hon också att den saknar egentligt värde. Hon inser 

då att om hon skulle acceptera värdet, skulle hon acceptera att bli pådyvlad ett värde, som inte 

kommer från henne själv. Och varför ska hon acceptera värden som inte angår eller kommer 

från henne själv?

När affekten inför eller värdet på föremålet utom vår makt har tagits bort, är begäret 

inför detta också borttaget. Människan är då fri från sitt begär inför saken utom hennes makt 

och hon är därmed inte heller beroende av saken, oavsett om det så är själva hennes kropp det 

gäller. Epiktetos askes kan således leda till ett oberoende av saker utom vår makt, där 

människan inte är beroende av någonting annat än sitt eget förnuft. Och detta karakteriseras 

som frihet.
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Ödet som det förutbestämda

Det är bara människan, varken djur eller gudar, som har möjlighet att förhålla sig till Ödet. 

Därtill är att förhålla sig till Ödet en handling som bara kan utföras i askesen (för det innebär 

att förhålla sig till något utom ens makt och försöka se det i sin helhet snarare än som en 

enskild, slumpartad händelse, enbart utifrån ens egenintresse). Givet detta borde frågan om 

Ödet hos Epiktetos, i själva verket ställas: Vad innebär Ödet för människan, i askesen? 

Den fatalistiska tolkningen kallad argos logos, menar att om det redan är bestämt vad 

som ska hända, upphäver detta betydelsen av den mänskliga handlingen. Det krysippiska 

svaret blev att skeendet är förutbestämt enligt orsaker, varför också handlingarna måste ingå i 

skeendet. Det ger ett annat ljus på frågan. Krysippos svar betyder att människan går omkring 

och utför diverse handlingar i enlighet med sin egen vilja, hon vet bara inte om att allting 

redan är förutbestämt. Utifrån detta skulle kunna man därför kunna precisera frågan som 

vilken betydelse det egentligen har, för människan, att något är förutbestämt. Hur ska 

människan förhålla sig till Ödet som det förutbestämda?

Till att börja med innebär Ödet att det som redan har skett, framträder som förutbestämt 

och därför också nödvändigt. Det hade inte kunnat vara annorlunda och därför angår det inte 

heller människan. Eftersom det framträtt som nödvändigt, har hon ingen anledning att önska 

att det vore annorlunda. Hon kan bara förhålla sig till saken såsom någonting likgiltigt, 

adiaphora. 

Innan saken inträffat, däremot, var det redan förutbestämt, men det visste människan 

ingenting om. Det är av denna anledning som Epiktetos i kap 2.1 förespråkar mod (tidigare 

omnämnt under rubriken ”Askesen som rörelse – självövning”). Motsatsen är den feghet som 

driver människan till att vilja påverka saken enligt sitt begär redan i förväg: ”What, then, leads 

us to consult diviners so constantly? Cowardice, our fear of what will turn out.” (2.7.9) 

Människan vet, såvida hon inte är feg och rädd och konsulterar övermakter, absolut ingenting 

om vad som ska hända. Det hon kan göra är att förbereda sig. Epiktetos menar i själva verket 

att Ödet inte alls upphäver den mänskliga handlingen, utan att den rentav motiverar en sådan 

(förberedelsen). Det som Epiktetos menar med sin askes, blir istället att människan bör vara 

förberedd på varje händelse och inte begära att det vore annorlunda. Att förbereda sig är att 

utöva askesen, och därigenom ska man kunna uppnå likgiltigheten inför saker utom ens makt. 

Poängen är att möjligheten att se något som likgiltigt, förutsätter nödvändighet framför 

slumpen. Om skeendet bestämdes av slumpen, istället för av Ödet, skulle saker kunna vara 

annorlunda och det skulle också ge utrymme åt människan att önska att något så vore. 
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Ödet framträder ur detta perspektiv som en ”figur” för saker utom vår makt, dels avsedd 

att motivera själva förberedandet, askesen, och dels även som grunden för att något ska kunna 

ses som adiaphora – som i sin tur är frihetens förutsättning. Ödet är med andra ord inte ett 

”någonting” för sig, utan som vi redan har sett faller det varje gång det förs på tal tillbaka på 

människans hållning.

Avslutning

Ödet har alltså framträtt som en figur som motiverar askesen och möjliggör adiaphora. Oaktat 

att man fortfarande i teorin kan se hela resonemanget med askesen och Ödet som 

motsägelsefullt, förutsätter Epiktetos askes ett fullt determinerat Öde. Det handlar aldrig om 

att han försöker undkomma eller besvara de motsägelser som Ödet kan ge upphov till, utan 

istället utgör Ödet hela tiden själva förutsättningen för den askes han talar om. Att det i första 

hand finns saker utom vår makt, och att vår makt inte är så stor som vi själva vill tro, utgör 

själva incitamentet. Att vi därtill ska kunna göra oss oberoende av det som står utom vår makt 

och kunna se detta som adiaphora förutsätter ett genomgående orsaksbestämmande av varje 

skeende: nödvändighet framför slumpen.

Epiktetos avsikt med sina föreläsningar var aldrig heller att förklara att allting redan var 

förutbestämt och inte kunde påverkas, utan snarare att fostra, om inte filosofer, så åtminstone 

pliktmedvetna romerska medborgare. Att helt och hållet vilja Ödet var ett slags idealiskt 

slutmål för filosofen, som det inte var säkert att alla uppnådde, men om de aldrig gjorde det, 

kunde de i alla fall ha uppnått en förmåga att möta Ödet: att åtminstone kunna ta sig an saker 

utan att knota emot och gnälla över dem, var tanken.

Frihetstanken innefattade att man förmådde vilja Ödet och en förmåga att acceptera 

även det som från början kunde ses som olyckor. Men det är viktigt att poängtera att detta inte 

berodde på att stoikerna skulle ha haft en negativ syn på världen. Världen behövde enligt dem 

inte flys för att den skulle vara dålig, utan snarare kunna accepteras, bortom människans 

affekter. De menade att om bara människan kunde visa lite karaktär inom sig själv, så skulle 

det inte längre vara världen och dess skeenden som utgjorde hennes problem. Kort sagt: 

människors jämmer över sitt Öde skulle tystna och de skulle istället kunna ta det fulla 

ansvaret för sig själva.
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