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AbstrAct
Happiness is often considered our ultimate goal in life. This essay explores the political im-
plications of this view, through the critique of happiness found in the works of Simone de 
Beauvoir and Sara Ahmed. Ahmed and Beauvoir consider happiness to be harmful as a po-
litical goal, since it tends to diminish dimensions of power and conflict in favor of harmony, 
and is not compatible with a political philosophy based on freedom or liberation. Happiness 
is often confused with the ethical Good, but this essay argues that happiness does not ne-
cessarily entail good things. Indeed, happiness can be used to justify oppression and unjust 
political systems.

Sökord: Lycka, Politik, Simone de Beauvoir, Sara Ahmed, Feministisk filosofi, Känslor

Not: Uppsatsens titel kommer från en novellsamling av Alice Munro, Too Much Happiness 
(2009).
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INLEDNING

Lyckan har länge varit ett föremål för reflektion, och genom filosofihistorien är lyckan ett 

omstritt begrepp. Hos Aristoteles beskrivs lyckan som ”målet för alla våra bemödanden” 

(2012: 297), en idé som är vanlig även i vår samtid. Lyckan beskrivs ofta som livets slutmål, 

som det vi ytterst strävar när vi försöker uppnå de andra mål vi har. Således har lyckan länge 

framstått som det absolut goda, så till vida att det har framstått som människans högsta mål 

i livet. Vad det har inneburit att vara lycklig har dock skiftat. Aristoteles skriver att ”[s]omliga 

personer anser ju lyckan bestå i förtjänstfullhet, somliga i praktisk klokhet och somliga i en 

form av vishet, medan somliga andra åter ser den som allt detta eller något av detta i förening 

med lust” (2012: 38), vilket indikerar att det aldrig har funnits något samförstånd om vad 

lycka är. 

Alla filosofer har inte ställt sig positiva till lyckan som ideal. Kant menar att lyckan inte 

kan användas som mått för det etiska, eftersom etiskt handlande ibland kan göra oss olyck-

liga medan oetiskt handlande kan göra oss lyckliga (Kant [1785] 1998: 9). Dock återkommer 

detta insisterande på att lyckan är varje människas mål. Bentham försökte göra det till ett 

moraliskt och politiskt ideal, ett kollektiv mål för samhället: ”it is the greatest happiness of the 

greatest number that is the measurement of right and wrong” (Bentham [1776] 1891: 93, ori-

ginalets kursiv). Mill framförde viss kritik mot lyckan som etiskt och politiskt mål, då han 

menade att all lycka inte är positiv. En oreflekterad lycka måste enligt Mill vara sämre än 

olycka som kommer ur reflektion (Mill [1863] 1998: 57). Detta innebär inte att Mill förkastar 

lyckan, men att han anser att lyckan behöver kvalificeras. Vi måste, enligt Mill, skilja högre 

lycka från lägre lycka (McMahon 2006: 349).

I vår samtid verkar lyckoidealet inneha en fortsatt stark ställning, särskilt om vi ser till det 

stora utbudet av självhjälpsböcker och mindfullnesskurser. Det har vuxit fram en vetenskap 

kring lyckan, happiness studies (jfr Ahmed 2010: 4). Happiness studies skiljer sig från det fi-

losofiska tänkandet kring lycka genom att på ett oreflekterat sätt förutsätta att lycka eller väl-
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mående är det vi alltid strävar efter, och genom att se lyckan som en empirisk fråga. Richard 

Layard, en ekonom som har skrivit boken Happiness: Lessons from a New Science, förklarar 

att trots att västvärlden har blivit rikare de senaste femtio åren har studier visat att vi inte har 

blivit lyckligare. Layard beskriver detta som en paradox (2006: 3). Den så kallade paradoxen 

bygger på föreställningen att välstånd borde göra oss lyckligare, eller kanske till och med att 

välståndet har värde endast om det bidrar till det yttersta goda, lyckan. Påståenden som detta 

bygger dessutom på tanken att lyckan kan mätas kvantitativt, att det går att jämföra olika 

populationers lyckonivåer. Det finns många idéer om vad som gör oss lyckliga, och Layard 

presenterar sju stycken som han anser har vetenskapligt stöd: familjeförhållanden, finansiell 

situation, arbete, gemenskap och vänner, hälsa, personlig frihet och personliga värderingar 

(2006: 63). Vi kan se att flera av dessa lyckofaktorer har beröringspunkter med politikens sfär, 

och att lycka och politik således är relaterade. Jag vill hävda att tendensen att insistera på att 

lyckan är livets slutmål redan i sig har politiska implikationer. 

Det är inte omöjligt att tänka sig lyckans politik som en politik för frigörelse. Nietzsche för-

knippade lyckan med de fria och stolta, med övermänniskan. Olycka förknippade Nietzsche 

med de arma och lottlösa, de som misslyckades med att vara övermänniskor, som på sin höjd 

är kapabla till en svag, passiv lycka (Nietzche [1883-85] 1961: 127) Vi behöver inte hålla med 

om Nietzsches övriga ställningstaganden i frågan för att gå med på att lyckan är ojämnt för-

delad; vissa privilegierade grupper ser lyckan som sin egen och ett frigörande politiskt projekt 

skulle kunna gå ut på att fördela lyckan rättvist. Vi behöver bara tänka på kopplingen mellan 

lycka och utopism för att förstå att tanken om frigörelse är nära förbunden med tanken om 

en rättvisare lycka. Tidiga utopiska socialister som Robert Owen, Henride Saint-Simon och 

Charles Fourier hoppades att i framtiden skulle lyckan vara tillgänglig för alla istället för att 

vara reserverad för de privilegierade (McMahon 2006: 376 ff). 

I denna uppsats vill jag redogöra för den kritik som Simone de Beauvoir och Sara Ahmed 

riktar mot lyckan som ideal. Om lyckan är varje individs mål i livet, borde detta medföra att 

samhällets kollektiva mål är att göra varje samhällsmedborgare lycklig. Men en delvis motsatt 

idé är också vanlig inom det politiska tänkandet: att lyckan inte är politisk. Lyckan ses som 

något som befinner sig i den privata sfären och som således inte är relaterad till politiken. 

Den politiska sfärens uppgift blir, enligt detta synsätt, på sin höjd att ge medborgaren möj-

ligheten eller friheten att söka sin egen individuella lycka. Genom detta tankesätt blir lyckan 

apolitisk. 

I motsats till båda dessa resonemang tar denna uppsats en annan utgångspunkt, nämligen 

den att lyckan som livsmål påverkar det politiska. Genom denna utgångspunkt hoppas jag 



3

kunna kritisera både föreställningen om att lyckan är det politiskas slutmål samt föreställ-

ningen om att lyckan, liksom andra känslor, hör hemma inom den privata snarare än den po-

litiska sfären. Jag kommer att ta avstamp i Beauvoirs och Ahmeds tankar om vad lyckan som 

mål gör med det politiska både för att föra en kritik mot lyckopolitik och för att politisera 

lyckan. När vi förstår känslor som något som påverkar det politiska kan vi också ta avstånd 

ifrån den liberala föreställningen om den politiska människan som förnuftig och autonom 

och föreställningen om det politiska som något som enbart styrs av rationella principer. Om 

känslor påverkar den politiska sfären kan vi inte tänka oss det politiska subjektet som någon 

som rationellt kalkylerar fördelar och nackdelar hos olika politiska alternativ, utan måste 

istället föreställa oss ett politiskt subjekt som är känslomässigt bundet till vissa alternativ sna-

rare än andra. Känslor har ofta betraktats som sämre än förnuftet, något som bör kontrolleras 

av förnuftet, men det politiska subjektet är också ett kännande subjekt, och det finns ingen 

tydlig gräns mellan det rationella och det känslomässiga.

Uppsatsens syfte är att undersöka hur en känsla, som lyckan, kan förstås som politisk och 

intersubjektiv snarare än apolitisk och inneboende i subjektet självt. Jag vill undersöka möj-

ligheterna till att politisera något som oftast har uppfattats som ett etiskt problem. Genom att 

förflytta lyckan från det etiska till det politiska hoppas jag kunna synliggöra andra sidor av 

lyckan. Min frågeställning lyder: hur ser Ahmed och Beauvoir lyckan som en verksam kraft 

i det politiska och hur kritiserar de lyckoidealets påverkan på det politiska? 

Disposition

I den inledande delen kommer jag att beskriva den litteratur som jag har utgått ifrån, och 

sedan redogöra för de begrepp som är viktiga för uppsatsen. I uppsatsens analysdel kommer 

jag först att beskriva Beauvoirs existentialistiska syn på lyckan och det politiska. Beauvoir 

skriver i inledningen till Det andra könet att hon inte är intresserad av huruvida kvinnorna är 

lyckligare i förtryck än i frihet, och jag kommer att redogöra för anledningarna till att hon 

ställer sig så likgiltig till lyckan. I det första avsnittet kommer jag att ge en kort beskrivning 

av Beauvoirs syn på förtrycket av kvinnor och hur detta förhåller sig till hennes syn på lyckan. 

Därefter kommer jag att redogöra för Beauvoirs mystifikationsbegrepp och dess betydelse för 

förtryck och lycka. I den tredje delen kommer jag att utveckla vilken typ av lycka det är hon 

kritiserar, och hur hennes etiska ställningstagande står i kontrast till denna lyckoförståelse. I 

det avslutande avsnittet om Beauvoir kommer jag att undersöka hur lyckan förhåller sig till 

det politiska samt möjligheten till en annan typ av lycka.  

I uppsatsdelen om Sara Ahmed kommer jag att redogöra för hennes filosofi såsom den 
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framträder i hennes bok The Promise of Happiness (2010). Jag kommer först att undersöka 

hennes syn på känslor i allmänhet. Sedan kommer jag att redogöra för Ahmeds teori om 

att vissa saker och livsvägar innehåller löften om lycka. I avsnittet därpå kommer jag att be-

skriva det som Ahmed kallar villkorlig lycka, samt betydelsen av politiska subjekt som inte är 

lyckliga. Som avslutning kommer jag att diskutera hur lyckan framträder som privilegium i 

Ahmeds filosofi, samt hur vi kan förstå lyckan i en samtida kontext av liberalism och mång-

kultur. Avsnittet om Ahmed är något längre än det om Beauvoir eftersom Ahmed har skrivit 

en bok om lyckan medan Beauvoir bara nämner lyckan vid ett fåtal tillfällen. 

I den avslutande delen kommer jag att jämföra Ahmeds och Beauvoirs filosofier om lyckan, 

och diskutera dessa. Dessutom kommer jag att fördjupa vissa tankegångar om hur vi kan 

förstå lyckan i förhållande till det politiska subjektet. Det sista avsnittet handlar om lyckans 

relevans som begrepp inom den politiska filosofin.

Litteratur

Anledningen till att jag har valt att utgå från Beauvoir och Ahmed är att deras tänkande 

befinner sig i skärningspunkten mellan olika teoretiska traditioner. Den filosofiska lyckotra-

ditionen innehåller många positiva skildringar av lyckan som det absoluta livsmålet och det 

högsta goda. Denna tradition innehåller naturligtvis också lyckokritik. Utöver Kants och 

Mills redan nämnda invändningar kan till exempel  Schopenhauers pessimism och den kri-

tik som har riktats mot utilitarismen nämnas. Under de senaste två århundradena har an-

nan en teoretisk tradition vuxit fram ur de radikala politiska rörelser som på olika sätt har 

ifrågasatt sociala hierarkier, och i denna tradition finns flera exempel på lyckokritik (se t.ex. 

Lorde 1997). Det som intresserar mig med Ahmed och Beauvoir är att de skriver i skärnings-

punkten mellan  filosofin och den politiskt radikala teorin. Ahmed hänvisar dessutom till 

Beauvoirs tankar om lyckan (se t.ex. Ahmed 2010: 2), vilket gör det intressant att studera 

dem tillsammans. 

Uppsatsen utgår från tre verk: Beauvoirs Det andra könet och För en tvetydighetens moral samt  

Ahmeds The Promise of Happiness. Av dessa texter är det endast För en tvetydighetens moral 

som är ett renodlat filosofiskt verk, men samtidigt är det detta verk som minst tar upp lyckans 

problem. I uppsatsen kommer jag alltså att försöka frilägga den filosofiska argumentationen 

i de andra två texterna. 

Det andra könet ([1949] 2002) är en studie i kvinnans underordning och olika aspekter av 

könsmaktsordningen. Således skriver Beauvoir om lyckan i den mån den berör kvinnornas si-

tuation i en historisk kontext av kvinnoförtryck. Det är min förhoppning att kunna diskutera 
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hur Beauvoirs kritik gäller specifikt i den kontext hon skriver i, men också hur vi kan dra mer 

allmänna slutsatser från hennes resonemang. För att förstå hennes filosofi på ett mer generellt 

plan kommer jag även att ta hjälp av hennes moralfilosofiska verk För en tvetydighetens moral 

([1947] 1992), som också behandlar möjligheten politiskt handlande.

Ahmeds bok The Promise of Happiness handlar, som titeln antyder, på ett mer explicit sätt 

om sambandet mellan lycka och det politiska. Ahmed redogör i boken för lyckan som etiskt 

projekt, men hon är i synnerhet intresserad av vilka politiska konsekvenser detta etiska lycko-

projekt får. I boken studeras ett flertal politiska figurer, eller typer av politiska subjekt, som 

på olika sätt står i motsättning till lyckoidealet och således synliggör lyckans begränsningar. 

Ahmed använder både filosofi, verk av bland andra Locke, Aristoteles, Mill, Beauvoir och 

Nietzsche, och litteratur och film för att förstå lyckoidealets inverkan på det politiska. Jag 

kommer på grund av begränsat utrymme inte att kunna diskutera de exempel som Ahmed 

hämtar från skönlitteratur och film, även om dessa är belysande för hennes filosofiska argu-

mentation. För att få en fördjupad förståelse av Ahmeds syn på känslor har jag även använt 

mig av hennes verk The Cultural Politics of Emotion (2004), där hon behandlar hur olika typer 

av känslor, som skam, rädsla och kärlek, är relaterade till makt och politik. Jag har tyvärr inte 

hittat någon särskilt relevant sekundärlitteratur, varken om The Promise of Happiness eller om 

Beauvoirs syn på lycka. 

Centrala begrepp

Ett första begrepp som behöver kommenteras är givetvis ”lycka”. Jag vill börja med att påpeka 

att syftet med denna uppsats inte är att utreda vad lycka är eller vad som gör oss lyckliga. Vad 

Beauvoir och Ahmed menar med lycka kommer delvis att framträda genom uppsatsens gång, 

men jag vill framhäva att mitt projekt, som också är Ahmeds projekt och mindre explicit 

Beauvoirs, är att visa att lyckan som etiskt och politiskt ideal förändrar det politiska (jfr Ah-

med 2004: 4). ”Man vet inte riktigt vad ordet lycka betyder och än mindre vilka autentiska 

värden det omfattar” skriver Beauvoir (2002: 37), men ändå kommer hon senare att använda 

ordet för att kritisera en viss politisk praktik. Det kan förefalla problematiskt att inte definiera 

ett sådant centralt begrepp, men jag vill hävda att det inte är oförenligt med uppsatsens syfte. 

Jag vill inte skriva en lyckans metafysik och inte heller om vad det är som ”egentligen” gör 

oss lyckliga. I denna uppsats kommer jag istället att tänka kring lyckan som ett ideal och ett 

politisk fenomen. Jag kommer att återkomma till lyckans begreppsmässiga flyktighet, när jag 

i uppsatsens sista del kommer att diskutera lyckan  som filosofiskt begrepp.

Begreppet ”det politiska” hämtar jag från Carl Schmitt, som använder begreppet för att 
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beteckna det som konstituerar det politiska livet (Schmitt [1927] 2010: 46). Det politiska 

är alltså, i motsats till ”politiken”, inte ett begrepp som betecknar politiska händelser eller 

en kontingent politisk historia, utan de nödvändiga drag som utgör politikens självständiga 

sfär. Att det politiska utgör en självständig sfär innebär naturligtvis inte att denna del av den 

mänskliga aktiviteten inte är relaterad till andra delar av mänsklig aktivitet, men att politiken 

har vissa drag som gör att det politiska inte kan betraktas som samma sak som det etiska, 

det ekonomiska eller någon annan del av den mänskliga aktiviteten. Jag kommer inte att för-

djupa mig i en schmittiansk förståelse av det politiska, men jag finner begreppet användbart. 

Varken Ahmed eller Beauvoir använder begreppet, men de anser naturligtvis att det finns en 

politisk sfär och att vissa saker, i högre grad än andra, har en politisk betydelse.

ANALYs
simone de beauvoir, lycka och förtryck

Lyckans problem är inte särskilt framträdande i Beauvoirs skrifter. Ett av de tillfällen då hon 

behandlar temat mest explicit är i inledningen till Det andra könet, och då tar hon upp lyckan 

för att avfärda den:

”För vår del anser vi inte att det finns något annat allmänna bästa än att tillgodose varje 

medborgares enskilda bästa; vi värderar institutionerna utifrån de konkreta möjligheter 

de ger individerna. Men vi förväxlar inte heller idén om den enskildes intresse med 

lyckan. Det är ett annat synsätt man ofta möter. Är inte kvinnorna i ett harem lyckli-

gare än kvinnan med rösträtt? Är inte husmodern lyckligare än den arbetande kvinnan? 

[...] Lycka är således ett begrepp vi inte kommer att referera till” (Beauvoir 2002: 37).

För att förstå varför Beauvoir inte finner lyckan relevant som politiskt ideal måste vi förstå 

vilken roll kvinnors lycka spelar inom hennes filosofi, och hur den förhåller sig till det poli-

tiska. Beauvoir skriver i Hegels efterföljd, men hennes variant av herre- och slavdialektiken 

innefattar en tredje position. Hon noterar att den ursprungliga konflikt som Hegel skriver 

om är en konflikt baserad på likhet. Två individer möts, utkämpar en kamp om erkännande, 

men när konflikten når en viss punkt kommer den ena, ställd inför döden, att dra sig tillbaka 

från striden och erkänna sin motståndare som sin herre. Men för att denna konflikt ska ha 

mening måste de båda kämpande ursprungligen erkännas som likar (Hegel [1807] 2008: 

168). Att vinna erkännande av någon som inte är en like är meningslöst. Den position som 
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Beauvoir lägger till herre- och slavdialektiken är den Andres position, en position baserad på 

annorlundahet. Den Andre befinner sig från början vid sidan av striden, strax utanför den 

(Beauvoir 2002: 100). Beauvoirs ser naturligtvis denna position som kvinnans position, men 

jag menar att den också kan användas för att beskriva människor som har konstruerats som 

en rasmässig Andre, eller andra som har betraktats som biologiskt underlägsna.

Den som ses som biologiskt underlägsen eller annorlunda har ingen del i Hegels strid mel-

lan likar. Kvinnan är enligt Beauvoir inte förtryckt för att hon har förlorat en ursprunglig 

strid, utan för att hon aldrig har kunnat riskera sitt liv för erkännande; hennes uppgift har 

istället varit att ge liv (Beauvoir 2002: 99). Det är viktigt att notera att kvinnans roll är att 

upprätthålla det biologiska livet snarare än att söka efter erkännande. I Beauvoirs existentia-

listiska termer är kvinnan vigd åt immanens snarare än transcendens. Det kvinnorna gör är 

att tillfredsställa basala behov istället för att överskrida sig själva genom individuella projekt. 

Deras arbete är ett ständigt upprepande av samma sysslor (Beauvoir 2002: 99). Kvinnorna 

har på så sätt stått utanför historien, utanför kampen om erkännande och utanför det politis-

ka. Beauvoir skriver att de ”kvinnliga värdena” är skapade av männen för att ”kunna stänga 

in kvinnan där” (Beauvoir 2002: 101). Kvinnan har uppgifter som liknar dem som Hegel 

tillskriver slaven, trots att hon inte har hamnat i denna position på grund av en ursprunglig 

strid om erkännande.

Vad består då dessa ”kvinnliga värden” i? Kvinnorna har tillfredsställt männens och bar-

nens behov av mat, trygghet, närhet och lycka: ”det är deras [kvinnornas] uppgift att säker-

ställa familjegruppens lycka” (Beauvoir 2002: 520). Alla människor är både immanens och 

transcendens. Men den förtryckta har av förtryckaren reducerats till ren immanens så att för-

tryckaren själv ska kunna undfly immanensen och transcendera kroppen. Detta gäller enligt 

Beauvoir speciellt för kvinnan, som på sätt och vis är mer slav än slaven själv, eftersom hon 

aldrig har haft möjlighet till erkännande som en människa som också är transcendens. Hon 

är en ursprunglig slav som har stått mannen nära och fått uppbära ”eviga kvinnliga värden” 

för att fylla hans behov av lycka, trygghet och immanens. Således är lyckan för Beauvoir för-

knippad med förtrycket av kvinnor, då männen har förtryckt kvinnorna för lyckans skull.

”Det är omöjligt att mäta andras lycka och det är alltid lätt att hävda att den situation som 

man vill påtvinga andra är lycklig, i synnerhet att förklara dem man dömt till stagnation 

som lyckliga” skriver Beauvoir (2002: 37), och i För en tvetydighetens moral beskriver hon 

hur kvinnor och slavar har tillskrivits rollen som lyckliga barn (Beauvoir [1947] 1992: 113). 

Det finns alltså ett behov av att påtvinga den förtryckta lyckan, vid sidan av behovet av att 

förtrycka för lyckans skull. Genom att beskriva den förtryckta som lycklig upphävs behovet 
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av att förändra situationen, eftersom förtrycket blir något som alla vill ha; det råder konsensus 

om att förtrycket är nödvändigt för allas välmående. Vi kan känna igen bilderna av de lyck-

liga haremskvinnorna och husmödrarna i andra ideologiska bilder av ”lyckliga sexarbetare”, 

”lyckliga slavar” eller ”lyckliga infödingar”. För Beauvoir har lyckans värde alltså uppburits 

av de förtryckta. I ett sarkastisk stycke mot slutet av Det andra könet skriver hon att det ofta 

har förkunnats att: 

”[i] likhet med de lyckligt loppbemängda som glatt kliar sin ohyra, de muntra negrerna 

som skrattar under piskrappen och de glada araberna i Souss, som begraver sina svält-

döda barn med ett leende på läpparna, åtnjuter kvinnan detta ojämförliga privilegium: 

oansvarigheten. Utan besvär, utan plikter, utan bekymmer får hon uppenbarligen ’den 

bästa biten’. Det bekymmersamma är att de som får den bästa biten med en pervers 

envishet – som utan tvekan hör ihop med arvssynden – genom alla sekler och länder 

fortsätter att ropa till sina välgörare: Det är för mycket! Jag skulle nöja mig med er del! 

Men de underbara kapitalisterna, de ädelmodiga kolonialherrarna och de storslagna 

männen framhärdar: Behåll den bästa biten, behåll den bara!” (2002: 829)

Mystifikation och välbehag

Beauvoir kritiserar således tillskrivandet av lycka till andra människor. Lyckan verkar vara 

uppenbart skadlig när vissa människor med makt påstår att människor utan makt är lyckliga 

för att på så sätt upprätthålla en viss samhällsordning. Men det inledande citatet antyder att 

Beauvoir inte anser att det spelar något roll huruvida lyckan är verklig eller illusorisk. Även 

om haremskvinnan som beskrivs i citatet verkligen är lyckligare i haremet än ute i världen 

menar Beauvoir att vi inte bör ta hänsyn till det. Hur ska vi förstå hennes likgiltighet inför 

kvinnornas lycka? 

Från ett första och mer etiskt än politiskt perspektiv bör det påpekas att Beauvoir anser att 

ett liv som vigs helt åt immanens är ett liv som är moraliskt förslösat. Beauvoirs frihetsbegrepp 

är inte absolut på det sättet att det utgår från att alla människor är dömda till frihet. Vissa 

människor är enligt henne dömda till ofrihet, men denna ofrihet accepteras ofta då den följs 

av mystifikation (Beauvoir 1992: 39). Mystifikation är en förståelse av verkligheten där makt-

relationer döljs under en ideologisk föreställning om att den rådande ordningen är en naturlig 

ordning. Mystifikationen innebär således en acceptans av sin immanens utan att nödvändigt-

vis befinna sig i ”ond tro” (mauvais foi). Enligt Beauvoir befinner sig den som genom ett val 
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avsäger sig transcendensen i ond tro, men den förtryckta har inte valt immanensen, den har 

tvingats på henne. Eva Lundgren-Gothlin skriver i sitt förord till För en tvetydighetens moral 

att Beauvoirs mystifikationsbegrepp påminner om marxismens ideologibegrepp, då mystifi-

kationen är en förståelse av verkligheten som tjänar maktens intressen (1992: 18).

Lyckan förutsätter ingalunda frihet. Istället verkar lyckan för Beauvoir oftast existera till-

sammans med mystifikationen, och den förtryckta kan uppleva lycka i sin påtvingade im-

manens. I Det andra könet skriver hon att kvinnan ”ofta finner behag i sin roll som den 

Andre” (Beauvoir 2002: 30). Liksom förtryckaren försöker fly från sin immanens genom 

att låta andra ta hand om de biologiska behoven, har den förtryckta påtvingats flykt från 

sin transcendens och in i en immanens som kan erbjuda henne en viss form av välmående. 

Längre fram i Det andra könet skriver Beauvoir att kvinnan är ”instängd i den äktenskapliga 

gemenskapen: för henne gäller det att förvandla detta fängelse till ett kungarike” (2002: 521). 

Således kommer den förtryckta göra det hon kan för att uppnå lyckan. Den förtrycktas mål 

är att göra sig själv lycklig, och hon kan finna lycka i immanensens behag. Hemmafrun och 

haremskvinnan kan således vara nöjda med sin situation. Eftersom de är mystifierade söker 

de inte efter ett mer genuint vara utan tillfredsställs av upprepandet och vilan. 

Lycka, immanens och frihet

För Beauvoir är det i första hand hemmet som är lyckans plats: ”[l]yckoidealet materialiseras 

alltid i ett hus, en stuga eller i ett slott” (Beauvoir 2002: 520). Avskärmade från världen utanför 

kan kvinnor skapa lycka för sina män och barn, för sig själva, eller bli tillskrivna lycka av någon 

som befinner sig utanför hemmets väggar. Lyckan i sin rena form hotar att glida över i tristess, 

men kan också bestå i en njutningsfull vila och att undvika potentiellt ångestskapande val. 

Haremet påminner om hemmet genom väggarna, som utgör gränser som både skyddar och 

stänger in. Beauvoirs förståelse av lyckan verkar ligga nära ett hedonistiskt ideal av njutning och 

tillfredsställelse, en lycka som handlar om fysiska behov och begär snarare än intellektuella för-

nöjelser. Samtidigt är lyckan enligt Beauvoir borgerlighetens värde, och således innefattar den 

inte några hedonistiska excesser. I en typisk formulering skriver Beauvoir ”lyckan, det vill säga 

lugn jämvikt i immanens och upprepning” (2002: 519). Lyckan är för Beauvoir ett måttfullt 

njutande, en begränsad version av världen som inte på allvar kan realisera subjektet. 

Lyckan är det som ger husmödrarna och haremskvinnorna ett hopp om mening i tillvaron, 

och de gör den till sitt eget ideal. I lyckoidealets oföränderlighet och stabilitet kan kvinnan 

som vistas inom hemmets väggar uppleva att hennes existens trots allt är berättigad: ”[e]fter-

som hon inte gör någonting, söker hon girigt sig själv i det hon har” (Beauvoir 2002: 522, ori-
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ginalets kursiv). Lyckan är för Beauvoir  kvinnornas område av tre separata men sammanlän-

kade anledningar: att kvinnorna har tillfredsställt andras behov av lycka, att de har tillskrivits 

lycka och att de i sina egna liv har försökt uppnå lycka snarare än självförverkligande.

En av anledningarna till att Beauvoir ställer sig avvisande till frågan om de förtrycktas 

lycka är att hennes etik bygger på friheten. Att vara fri och etisk innebär att vilja alla andra 

fria: ”[d]en andres existens i egenskap av frihet definierar min situation och är också villkoret 

för min egen frihet” (1992: 80). Ett etiskt förhållningssätt är att ta avstånd från mystifikatio-

nen, även om detta sker till priset av den lycka som de förtryckta kan känna i sin situation.

Den politiska lyckan

Av detta etiska projekt följer det att Beauvoirs politiska projekt handlar om allas frigörelse 

från mystifikationen. Detta är uppenbarligen ett mycket radikalt projekt som innebär om-

fördelning av ekonomisk, social och politisk makt. Mystifikationen upprätthåller, och upp-

rätthålls av, ett i grunden ojämlikt system som det är allas vår politiska uppgift att omstörta. 

I motsats till Beauvoirs politiska projekt framträder lyckan som en i grunden konservativ 

känsla. Lyckans mål är att reproducera det varande, att bevara den rådande ordningen och 

att stabilisera samhället. 

”Under vissa epoker av välstånd och trygghet omfattades detta ideal [lyckan] inte en-

dast av hela borgerligheten utan i synnerhet av jordägarna. Deras mål var inte att erövra 

framtiden och världen utan att tryggt bevara det förgångna, att upprätthålla status quo. 

En gyllene medelmåttighet utan vare sig ambitioner eller passioner, dagar som inte leder 

någon vart och som upprepas i det oändliga, ett liv som mjukt glider mot döden utan 

att fråga sig varför, det är exempelvis vad författaren till Sonnet du bonheur [Lyckans 

sonett] förespråkar” (Beauvoir 2002: 519).

Lyckan framträder alltså på det existentiella planet som immanens och på det politiska pla-

net som en konservatism som strävar efter att upprätthålla denna immanens, i synnerhet de 

förtrycktas immanens. För Beauvoir är det inte viktigt om de så kallade lyckliga haremskvin-

norna verkligen är lyckliga eller inte. Det viktiga är deras frihet. 

Men ser Beauvoir lyckan något som bara existerar i immanensens trygghet? I För en tve-

tydighetens moral verkar hon ibland öppna för möjligheten av en annan och eventuellt mer 

genuin sorts lycka. Hon menar som sagt att friheten är det enda autentiska värdet, som hon 

ställer emot värden som ”den absoluta Kunskapen, den perfekta Skönheten [och] människans 
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Lycka” (Beauvoir 1992: 72). Men även om lyckan inte kan vara ett mål för människans ex-

istens antyder Beauvoir att den fortfarande är en möjlighet. Hon skriver att hon ”tar avstånd 

från alla former av fascism som försöker skapa människornas lycka utifrån” (Beauvoir 1992: 

112), vilket kanske öppnar för möjligheten av en lycka som kommer inifrån, en mer genuin 

lycka som inte präglas av fascism eller konservatism. 

”För att en föreställning om befrielse skall ha någon konkret mening måste glädjen att 

existera bekräftas hos var och en och i varje ögonblick; när rörelsen mot friheten breder ut 

sig som njutning och lycka antar den sin köttsliga och verkliga form” skriver Beauvoir (1992: 

110). Hennes tänkande kring en lycka som existerar utanför den rena immanensen är alltså 

tvetydigt och delvis motsägande, men Beauvoir utesluter inte en annan sorts lycka hos det 

subjekt som har accepterat både sin immanens och transcendens. Vi kan här se att Beauvoirs 

mer etiskt orienterade tänkande, som tydligast framkommer i För en tvetydighetens moral, 

delvis skiljer sig från hennes politiska tänkande i Det andra könet, där hon ställer sig mer 

skeptisk till lyckan. Detta är givetvis en förenklande uppdelning, men det verkar ändå som 

att Beauvoir i För en tvetydighetens moral menar att i friheten finns möjligheten att lyckan 

framträder inifrån, en syn på känslor som jag kommer att visa att Sara Ahmed tar avstånd 

ifrån. Denna frihetens lycka är dock inte ett löfte om lycka på det sätt som till exempel hem-

mafrutillvaron. Lyckan kan framträda i den fria existensen, men vi har aldrig några garantier 

och vi kan inte upphöja lyckan till målet för våra strävanden. En genuin lycka kan framträda 

i friheten, men den är inte politikens, frihetens eller livets mål. Friheten är sitt eget slutmål 

och det enda absoluta värdet. 

Beauvoirs kritik av lyckans inverkan på det politiska verkar således främst rikta sig mot im-

manensens lycka. Det är denna lycka som har en politisk laddning. Eftersom friheten är poli-

tikens slutmål är den lyckan som möjligtvis finns i friheten inte längre politisk. Vi kan förstå 

det som att i den hypotetiska framtid där friheten är förverkligad har det politiska upphävt 

sig självt. Det ska dock noteras att Beauvoirs syn på det politiska till viss del förhindrar den 

här typen av lyckoutopier. Eftersom det mänskliga varat alltid kommer att präglas av kon-

flikt är det möjligt att lyckan alltid kommer att behålla en del av sin konservatism. Beauvoir 

vänder sig emot en förståelse av framtiden som ”upphävandet av det negativa, […] fullhet och 

lycka” (1992: 97). Denna framtidsdröm ”är inte möjlig eftersom människan ursprungligen 

är negativitet” (1992: 98). Människans negativitet innebär att den harmoniska framtid där 

lycka och frihet kan realiseras sida vid sida inte kan finnas, och det politiska kommer aldrig 

upphöra att existera. Det politiska är för Beauvoir en dimension av det mänskliga varat, vilket 

implicerar att lyckan aldrig helt kommer att förlora sin prägel av konservatism och fascism. 
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Som jag har visat menar Beauvoir att kvinnan har stått utanför historien, en historia präg-

lad av männens kamper och begär efter en likes erkännande. Lyckan, som är det konservativa 

idealet som mystifierade kvinnor har uppburit, är också ett försök att upphäva historien. 

Enligt Beauvoirs hegeliansk-existentialistiska modell är historien ett resultat av människans 

negativitet, som driver henne framåt genom ett aldrig sinande begär. Lyckan är ett försök att 

släta över människans kamp med andra och sig själv, och ersätta denna kamp med harmoni. 

De som propagerar för lyckan snarare än friheten vill ersätta negativitet med fullhet, konflikt 

med harmoni. Lyckans ideal kräver att historien stannar upp. På så sätt är detta ideal ett försök 

att ställa sig utanför historien som är dömt att misslyckas eftersom det går emot människans 

natur. Det gick till en viss del att inrätta de förtryckta som lyckans bärare, men endast efter-

som förtryckarna transcenderade i de förtrycktas ställe, endast eftersom förtryckarna skapade 

historien på de förtrycktas bekostnad. Det är, med Beauvoirs synsätt, en motsägelse att alla 

skulle kunna vara lyckliga och fria samtidigt, eftersom det skulle kräva att människan både 

befann sig i historien och utanför den, och att hon samtidigt var fullhet och negativitet. 

Utifrån Beauvoirs resonemang går det alltså att konstatera att lyckoidealet är en kraft som 

är politisk eftersom den privilegierar förtryckarna och håller kvar de förtryckta utanför histo-

rien. Samtidigt maskerar sig lyckan som en apolitisk kraft. Lyckan är ett löfte om harmoni, 

inte om konflikt. Vi vaggas in i ett falskt löfte att vi alla kan vara lyckliga, att det inte existerar 

några intressekonflikter och att det därför inte finns något behov av det politiska. Men just 

för att lyckoidealet framträder som apolitiskt är det i själva verket djupt politiskt. Det förefal-

ler tjäna de förtryckta men istället tjänar det förtryckarna. Det är en viktig komponent i den 

mystifikation som upprätthåller den rådande ordningen. Det är ett ideal som lovar jämvikt 

men i själva verket är åtskillnad mellan de som tillåts vara fria och de som förväntas vara 

lyckliga. 

Ahmed och känslans socialitet

Vi har en vardaglig förståelse av känslor som privata; när jag känner något är denna känsla 

min känsla. Med detta perspektiv är det svårt att förstå hur känslor skulle kunna ha en poli-

tisk betydelse. Sara Ahmed försöker ge en beskrivning av känslans socialitet, för att på så sätt 

kunna visa att känslor kan förstås politiskt. Ahmed beskriver, med hjälp av Descartes käns-

lofilosofi, hur känslor inte på ett enkelt sätt är orsakade av de föremål vi känner något inför 

(Ahmed 2004: 5). Känslan är inte en ren eller oförmedlad reaktion på ett visst objekts natur. 

Istället innebär känslan alltid en tolkning eller ett omdöme. Ahmed använder sig av ett exem-

pel om ett barn och en björn: barnet blir rädd för björnen och springer iväg. Men detta beror 
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inte på någon inneboende egenskap hos björnen. Björnen är naturligtvis inte skrämmande i 

sig, den är skrämmande för någon. Ahmed skriver: ”fear is not in the child, let alone in the 

bear, but a matter of how the child and bear come into contact. This contact is shaped by past 

histories of contact, unavailable in the present, which allow the bear to be apprehended as 

fearsome” (2004: 7). Om känslan inte är en omedelbar reaktion utan innehåller ett omdöme 

(hur omedvetet detta omdöme än förefaller) kan vi se att känslor är något mer än en privat 

företeelse. Omdömen formas genom tidigare upplevelser, och också genom en social historia 

där olika subjekt fäller likartade omdömen om ett visst objekt. I mötet med ett objekt läser vi 

tinget som något som vi redan känner igen. Mötet är således inte oförmedlat utan involverar 

det som vi redan vet, en social historia av omdömen (Ahmed 2004: 25).

Ahmed beskriver det som att känslor är ”klibbiga”, de fastnar vid föremål och företeelser. 

Hon menar att känslor är knutna till cirkulation i den sociala sfären, men det är inte käns-

lorna själva som cirkulerar, eftersom känslor inte är ting (Ahmed 2004: 11). Istället kan vi se 

det som att objekt cirkulerar emellan oss, och ackumulerar känslomässiga värden. Ahmeds 

marxistiskt influerade ordval betonar hur vissa föremål blir känslomässigt laddade. I den so-

ciala sfär som vi befinner oss i kan andras känslor klibba fast vid de föremål som cirkulerar, 

och när jag möter ett visst föremål för första gången är det redan ”indränkt” i affekt (Ahmed 

2004: 11). Detta innebär inte att alla måste känna samma sak inför ett föremål. Det är viktigt 

för Ahmed att känslor alltid innehåller ett visst mått av kontingens, och det går således inte 

att förutsäga exakt hur någon kommer att reagera på ett visst objekt. 

Vissa saker och företeelser blir genom denna cirkulation till det som Ahmed kallar för 

”lyckliga objekt”, det vill säga objekt som medför en förväntning om lycka eftersom lyckan 

har ”klibbat fast” vid detta ting. Ett objekt betraktas som ett lyckligt objekt om vi har lärt oss 

att tolka det som något gott och därigenom riktar oss mot detta objekt. Lyckan kan beskrivas 

som närhet till lyckliga objekt, medan olycka är frånvaron av dessa lyckliga objekt eller närhet 

till olyckliga objekt, det vill säga saker som redan på förhand bedöms som orsaken till olycka. 

Lyckan är intentional så till vida att förväntningar om lycka riktar oss mot vissa objekt och 

riktar oss bort från andra. Lyckans intentionalitet handlar om vår orientering i vår omgiv-

ning, även om lyckan inte i varje givet ögonblick uppfattas som riktad mot ett visst objekt. 

Att något gör mig lycklig kan innebära att jag närmar mig detta ting, och på så sätt skapar 

min närmaste sfär av ”goda” objekt, medan jag fjärmar mig från saker som inte ger mig lycka 

och välmående (Ahmed 2010: 24 f). Om lyckan inte alltid är intentional i den traditionella 

fenomenologiska bemärkelsen, såsom begreppet förekommer hos till exempel Husserl, hand-

lar lyckan alltså om vår orientering gentemot de omgivande objekten. 
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Löften om lycka

Centralt för Ahmeds filosofi är att vissa objekt utlovar lycka. De förstås som goda, och där-

med innehåller de ett löfte om att om vi orienterar oss mot dem kommer vi att bli lyckliga. 

Vi har sett att Beauvoir menar att hemmet är ett sådant objekt som är associeras med lycka. 

Ahmed talar också om objekt som är nära sammanlänkade med hemmet, såsom familjen 

och nationen (Ahmed 2010: 45, 121 ff). Dessa ting är inbäddade i lyckan innan vi har stött 

på dem; löftet om lycka har orienterat oss mot dessa objekt redan innan de har haft chansen 

att göra oss lyckliga (Ahmed 2010: 27). Ahmeds främsta exempel är bröllopsdagen, som är 

ett löfte om att vara den lyckligaste dagen i livet (Ahmed 2010: 29). Redan det lilla barnet 

kan således föreställa sig denna dag som en lycklig händelse, trots att det är en händelse som 

kanske aldrig kommer att äga rum. Lyckan är politisk eftersom den formar våra livsvägar på 

särskilda sätt, och får oss att söka upp vissa objekt (som bröllopet) och ta avstånd från andra 

(som ett liv utan familj). 

Förväntningarna om lycka, och den föreställda överenskommelsen om att alla vill vara 

lyckliga, leder till att subjektet konstrueras till att eftersträva lycka. Jag har redan påpekat att 

Beauvoir menar att hemmafrun gör lyckan till sin egen, att hon försöker genomföra lyckan. 

På samma sätt menar Ahmed att lyckan i vissa fall blir en form av självproduktion (2010: 

43): vi försöker skapa oss själva som lyckliga subjekt, för det är så vi kan förstå oss själva som 

lyckade subjekt. 

Det kan tyckas som att vi alla görs lyckliga av olika saker, och att de lyckliga objekten 

således är skiftande. Ahmed menar att detta är en förenklande syn, då den inte tar hänsyn 

till lyckans socialitet. Att ingå i ett socialt sammanhang innebär att göras lycklig av rätt 

saker. Vilka saker som vi betraktar som goda, vilka som faller oss i smaken, är en fråga om 

god smak (Ahmed 2010: 34). Vad som gör oss lyckliga beror på vilken social ställning vi 

har och vilka sociala gemenskaper som vi tillhör. Liknande orientering gentemot vissa ting 

skapar gemenskaper, samtidigt som gemenskaper skapar liknande orienteringar. Vilka ting 

vi har lärt oss att uppskatta och betrakta som lyckliga objekt har alltså en klassaspekt, och 

även andra grupper vi identifierar oss med har betydelse för vilka saker som framstår som 

lovande. Ahmed påpekar att förmågan att göras lyckliga av rätt objekt också kan göra oss till 

”goda” subjekt (Ahmed 2010: 37). Genom att uppskatta vissa saker framför andra framstår vi 

som moraliskt mer högstående, och vi kan alltså stärka vår sociala ställning genom att göras 

lyckliga av rätt objekt.

Att ett visst objekt är ett lyckligt objekt innebär inte nödvändigtvis att det gör mig lycklig, 
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men att det finns en social överenskommelse om att det är ett gott objekt som lovar lycka. 

Detta löfte uppfylls alltså inte alltid. Jag kan misslyckas med att göra mig själv lycklig i närhet 

av ett visst objekt som lovar lycka. När detta händer skriver Ahmed att ”[w]e become alie-

nated – out of line with an affective community – when we do not experience pleasure from 

proximity to objects that are attributed as being good” (2010: 41). Genom att inte lyckliggö-

ras av rätt objekt blir vi alienerade, gjorda till främlingar i den affektiva gemenskapen. Vi blir 

”affect aliens” (Ahmed 2010: 42) och utesluts därigenom ur det sociala kontrakt som grundar 

sig på att vi har tränats att känna samma sak inför ett visst objekt. 

Ahmed noterar att lyckan ibland har beskrivits som ”flow”, det vill säga en obegränsad 

rörelse ut mot världen. Hon menar dock att detta förhållningssätt inte behöver bero på en 

viss personlighetstyp, utan snarare bör ses som att vissa typer av subjekt kan röra sig mer 

obegränsade. Andra kommer alltid att stöta på hinder i världen, och kan därför inte uppnå 

tillfredsställelsen i upplevelsen att det egna subjektet obegränsat kan sprida ut sig i världen. 

Ahmed skriver att vissa beskrivningar av lyckan ”looks rather like the face of privilege” (2010: 

11). När jag upplever att jag kan breda ut mig beror detta på att jag inte främmandegörs i den 

miljö jag befinner mig i. ”Flow” innebär således att känna sig hemma i en viss miljö, att inte 

vara en ”affect alien”. Mitt jag begränsas inte av det sociala sammanhanget så länge jag görs 

lycklig av samma saker som de andra medlemmarna i gemenskapen. När jag istället känner 

annorlunda inför en viss företeelse, och känner att löftet om lycka inte uppfylls, upplever jag 

alienering och främmandeskap. Mitt jag hindras, jag upplever inte längre att jag kan sprida ut 

mig obegränsat i den omgivande miljön. Att känna mig begränsad i en viss miljö är att inte 

ingå i den affektiva gemenskap som miljön domineras av. Vi kan återigen se att ”flow” är en 

form av lycka som hänger samman med privilegium; om jag är privilegierad tillhör jag den 

affektiva gemenskap som dominerar den sociala världen, och jag kommer att göras lycklig av 

rätt objekt. Istället för att uppleva begränsning kan jag uppleva att jag är rätt och god efter-

som jag görs lycklig av de ”rätta” och ”goda” objekten. 

Villkorlig lycka, glädjedödare och medvetenhet

För Ahmed är lyckan alltså inte något som kommer naturligt för vissa personer, det är inte så 

mycket ett psykologiskt tillstånd som en viss orientering mot vissa objekt som utlovar lycka. 

Denna orientering är något vi har lärt oss genom vår sociala historia, och barn måste således 

utbildas i att känna lycka inför rätt objekt. Genom uppfostran lär sig barnet vilka objekt som 

lovar lycka. Ahmed hämtar exempel från Rousseaus uppfostringsfilosofiska verk Émile, där 

flickan Sophie ska uppfostras till en lycklig kvinna. För att det lilla barnet ska bli lyckligt, det 
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vill säga lära sig vilka objekt som ses som goda, måste hon således lära sig att följa vuxenvärl-

dens bud om den korrekta orienteringen i världen. För Rousseau är lyckan starkt könskodad. 

Sophie ska bli en lycklig kvinna genom att följa sina föräldrars bud att bli en god hustru. En 

kvinna kan enligt Rousseau endast bli lycklig om hon kan skänka lyckan till en man (Ahmed 

2010: 56). 

Enligt Ahmed kan vi av detta lära oss hur lyckan är villkorlig, det vill säga att en persons 

lycka är avhängig en annan persons lycka. Sophies föräldrar kan bara vara lyckliga om Sophie 

är lycklig, det vill säga om Sophie gör sin man lycklig. Den villkorliga lyckan kan tyckas 

vara ett omtänksamt sätt att förhålla sig till andra människor, då det förefaller som att den 

som baserar sin egen lycka på någon annans lycka verkligen bryr sig om denna andra. Men 

Ahmed påpekar att den villkorliga lyckan gör det till en plikt att vara lycklig. Vissa personer 

måste anstränga sig för att vara lyckliga för att andra ska kunna vara lyckliga. Barnet måste 

vara lycklig för sina föräldrars skull, hustrun för sin makes skull. Detta implicerar att vissa 

personers välmående anses viktigare: om jag har en plikt att vara lycklig för din skull innebär 

det att jag måste göra ditt välmående till mitt mål. Jag måste bära lyckan för din skull, och jag 

måste således följa dina föreställningar om vilka objekt som lovar lycka (Ahmed 2010: 56).

För Ahmed är uttalandet ”jag vill bara att du ska vara lycklig” ett uttryck för denna vill-

korliga lycka (Ahmed 2010: 19). Vad som kan tyckas vara ett uttryck för omtanke och kärlek 

blir i Ahmeds tolkning ett uttryck för en plikt att göras lycklig av rätt objekt. Om du bara 

vill att jag ska vara lycklig måste jag arbeta för att vara lycklig för att göra dig lycklig, och 

dessutom bör jag helst göras lycklig av samma saker som gör dig lycklig, för att din lycka över 

min lycka inte ska blandas med missnöje över de objekt som ger mig lycka. 

Denna villkorliga lycka är alltså inbäddad i maktrelationer. Den som har mest makt kan 

kräva att andra ska vara lyckliga. I likhet med Beauvoir anser Ahmed att kvinnor ofta är 

tvungna att arbeta för att göra sig själv lyckliga för att göra andra lyckliga. Att vara en god 

kvinna är att orientera sig mot de objekt som andra personer anser är goda och lyckliga. Kvin-

nors lycka har ofta handlat om att reproducera familjens värden, att göra familjens lycka till 

sin egen (Ahmed 2010: 58). Feminister har ifrågasatt detta lyckoideal, dels igenom att hävda 

att kvinnor inte alls görs lyckliga på detta sätt (Ahmed 2010: 59), men också genom att ifrå-

gasätta lyckoprojektet i dess helhet.

Här framträder en figur som jag tolkar som Ahmeds radikala politiska subjekt på så sätt 

att detta subjekt möjliggör ett avvikande politiskt handlande: glädjedödaren (the killjoy) som 

vägrar att göras lycklig av de objekt som lovar lycka (Ahmed 2010: 65). Glädjedödaren ifrå-

gasätter gemensamma värden genom att inte gå med på att lyckliga objekt såsom familj, hem 
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och nation verkligen är goda objekt. Ahmed pekar på sambandet mellan att uppmärksamma 

orättvisor och att utmålas som en glädjedödare (Ahmed 2010: 61). Glädjedödaren dödar 

alltså inte glädjen genom att hon är olycklig eller bär negativa känslor inom sig. Vi måste 

komma ihåg att känslor för Ahmed inte är något som befinner sig inom ett subjekt utan som 

uppstår i möten mellan olika subjekt (Ahmed 2010: 65). Glädjedödaren dödar andras glädje 

för att hon ifrågasätter huruvida vissa objekt utlovar lycka, men i mötet med andra framstår 

det som att hon är själva källan till dåliga känslor. Ahmed skriver att ”feminists are read as 

being unhappy, such that situations of conflict, violence, and power are read as about the 

unhappiness of feminists, rather than being what feminists are unhappy about” (2010: 67, 

originalets kursiv). När glädjedödaren lyfter fram orättvisor och konflikter, och på så sätt 

påvisar den politiska dimension som lyckan har slätat över, tolkas detta som att glädjedöda-

ren får andra att må dåligt eftersom att hon själv mår dåligt, är arg eller ledsen. Men detta 

behöver inte vara fallet. Ahmed menar att glädjedödarens egna känslor inte är centrala; det är 

de känslor som hon väcker hos andra som har en politisk betydelse. Hon är i sig inte källan 

till nedstämdhet, utan nedstämdheten uppstår i mötet mellan glädjedödaren och den grupp 

som upplever henne som den som stör lyckan.

I The Promise of Happiness framträder lyckan som förlust. Ahmed beskriver den som en be-

gränsad horisont, något som har uteslutit möjligheter genom att orientera subjektet mot lyck-

liga objekt (Ahmed 2010: 61). Det är bara om vi ifrågasätter huruvida lyckan är det samma 

som det goda som vi kan uppnå öppnare horisonter. Precis som Beauvoir menar att lyckan är 

en mystifikation för att upprätthålla förtrycket beskriver Ahmed lyckan som falskt medve-

tande. Denna term, hämtad från den marxistiska traditionen, innebär för Ahmed inte att de 

som säger sig vara lyckliga egentligen inte är det, utan istället att lyckan innebär en oförmåga 

att vara medveten om världen (2010: 83 f). Att bli medveten kan innebära att överge lyckan 

för att erkänna att världen inte ger oss så mycket att vara lyckliga över. Detta betyder inte att 

olycka är ett politiskt ideal för Ahmed, men att erkännandet av orättvisor inte går att sam-

manfoga med lyckans harmoniska ideal. Den som ser det våld som finns i mellanmänskliga 

relationer har upptäckt det som lyckan döljer. Men denna person, denna glädjedödare, kan 

också se en bredare horisont än den som erbjuds i lyckan. 

Privilegium, kolonialism och mångkultur 

Vi har sett att medan Beauvoir associerar lycka med de förtryckta är Ahmed också intresserad 

av lycka som privilegium. Hon anser, i likhet med Beauvoir, att hemmet och familjen är de 

moderna lyckoobjektet par excellence, men Ahmed studerar inte bara vilka som är instängda i 
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familjelyckan, utan också vilka som är utestängda från den. Familjelyckan har oftast knutits 

till de vita, heterosexuella medelklassubjekt som är liberalismens utgångspunkt. Istället för 

att studera hur de underprivilegierade har beskrivits som lyckliga intresserar sig Ahmed för 

hur den underprivilegierade glädjedödaren har tillskrivits olycka. Detta innebär inte att alla 

underprivilegierade är glädjedödare; många uppbär istället, som Beauvoir visar, lyckan som 

ideal. Som jag redan har påpekat bygger glädjedödande på en medvetenhet om det våld som 

upprätthåller den sociala ordningen, våld som döljs av lyckan som livsmål. Men ibland kan 

det räcka med närvaron av underprivilegierade för att lyckan ska störas. Att de privilegierade 

och lyckliga blir uppmärksammade på andras nöd kan synliggöra hur lyckan fördelas olika. 

Därav följer behovet av att beskriva underprivilegierade som lyckliga, för att på så sätt upp-

häva behovet av att göra något åt situationen. 

Ahmed redogör för Nietzsches kritik utilitarismen, som han menar är ett försök att göra 

den engelska moralen universell, och visar sedan hur detta skedde i det brittiska imperiet. 

Eftersom utilitarismens mål är största möjliga lycka kunde kolonialismen rättfärdigas om den 

beskrevs som ett projekt för att sprida lycka (Ahmed 2010: 123). Istället för att beskriva ”in-

födingarna” som lyckliga och därigenom upphäva behovet av att göra något, användes deras 

påstådda olycka som ett argument för att ingripa i deras liv. De kolonialiserade skulle upp-

fostras i en engelsk moral och orienteras mot engelska lyckoobjekt, för att på så sätt gå från 

att vara olyckliga vildar till att bli lyckliga och civiliserade. Vi kan med detta i åtanke fundera 

över vad det innebär att göra lyckan till ett etiskt eller politiskt värde. Om vi identifierar lycka 

som det högsta värdet, det vill säga gör lyckan till Det Goda, kommer vi behöva säga att de 

kolonialiserade inte gjordes lyckligare av imperiet för att hävda att kolonialismen var mora-

liskt förkastlig. Men detta är en empirisk fråga, på samma sätt som det är en empirisk fråga 

huruvida husmodern och hemmafrun är lyckligare innanför hemmets gränser eller utanför 

dem. Vi kan med denna modell inte säga att kolonialismen var fel i princip. Risken med att 

identifiera lyckan med det goda är således att det förvandlar etiken, och i förlängningen också 

det politiska, till en fråga om individuell psykologi: något kan bara vara fel om det leder till 

att någon känner dåliga känslor (Ahmed 2010: 226 f). 

Med detta sagt är det uppenbart att känslor är viktiga för Ahmeds etisk-politiska filosofi, 

men inte på det individuella planet och inte som ett absolut mått på vilka mål vi bör sträva 

emot. Istället är Ahmed som vi har sett intresserad av hur känslor tillskrivs olika subjekt. De 

som inte görs lyckliga av ”rätt” lyckoobjekt tillskrivs negativa känslor, som ilska, nedstämdhet 

eller ressentiment. Ahmed använder Freuds distinktion mellan sorg och melankoli för att 

visa hur migranter beskrivs som melankoliska subjekt. Sorg är för Freud en hälsosam process 
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genom vilken subjektet kan släppa något som har gått förlorat. Melankoli, å andra sidan, är 

hålla kvar det förlorade objektet, att inte komma över förlusten (Ahmed 2010: 138 f). 

Migranter tillskrivs melankoli för en skenbar oförmåga att komma över minnet av rasism 

och en kolonial historia som inte var lika lycklig som utilitaristerna tänkte sig den. Centralt 

för denna förståelse av migranten är att rasism och kolonialism uppfattas som det som är för-

gånget, ett olyckligt förflutet som har ersatts av ett lyckligt mångkulturellt nu (Ahmed 2010: 

144). Migranten blir också en figur som anses bära upp traditionen, som ställs i kontrast med 

västvärldens liberala frihet och traditionslöshet. Ahmed visar att migranten ”väljer lyckan”, 

det vill säga orienterar sig mot västvärldens lyckliga objekt, när hon/han överger traditionen 

och istället väljer det som framställs som friheten att välja sina egna lyckliga objekt. Här har 

lyckans konservatism, såsom den framträdde hos Beauvoir, ersatts med en lyckans liberalism. 

Lyckan blir en form av frihet (Ahmed 2010: 148), så till vida att lyckan kan orienteras mot 

olika objekt. Som jag redan har visat ställer sig Ahmed kritisk till föreställningen att vi kan 

välja vad som ska göra oss lyckliga, som om lyckan inte redan från början hade orienterat oss 

i vissa riktningar. Vi kanske kan förstå det som att friheten i den samtida liberala hegemonin 

själv har blivit ett lyckligt objekt, något som vi tror ska göra oss lyckliga eftersom friheten 

innehåller ett löfte om att vi ska få välja vad som gör oss lyckliga: ”[t]he very diversity of 

happy objects helps create happiness as a field of choice (do you like this, or that, or whatever), 

as an illusion of freedom” (Ahmed 2010: 202). Den liberala friheten lovar en sorts lyckans 

pluralism, i synnerhet om vi betraktar den liberala mångkulturalismen. Mångkulturalism är 

löftet om att olika subjekt ska kunna leva sida vid sida, göras lyckliga av olika saker och tole-

rera varandras val av lyckliga objekt. Ahmed visar att denna frihet är en falsk frihet, eftersom 

den innehåller imperativet att vara lycklig. Att inte göras lycklig i och av den liberala friheten 

blir en form av melankoli eftersom detta förefaller som ett fasthållande av ett ickeliberalt 

förflutet. Som om det numera inte fanns någon anledning att inte vara lycklig, nu när alla 

påstås kunna bli lyckliga på sitt eget sätt. 

Men frihet kan enligt Ahmed omöjligen begränsas till friheten att göras lycklig av olika 

saker, även om vi skulle gå med på att vi är helt fria att välja våra lyckoobjekt. Jag har redan 

konstaterat att Ahmed ser lyckan som en form av förlust eller begränsning. Lyckan som livs-

mål utesluter andra vägar och känslor, andra möjligheter. Frihet förstådd som val av lyckliga 

objekt och tolerans gentemot andra val utesluter möjligheten till konflikt, och döljer på så vis 

det politiska. Men det politiska finns kvar, i och med att friheten att göras lycklig av ”vad som 

helst” snabbt omvandlas till kravet att vara lycklig, och således ett krav att glömma olyckliga 

historier av förtryck. ”The freedom to be happy restricts human freedom if you are not free 
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to be not happy. Perhaps unhappiness becomes a freedom when the necessity of happiness is 

masked as freedom” (Ahmed 2010: 193). Plikten att vara lycklig maskerar sig som friheten 

att göras lycklig av vad man vill, vilket gör att vi måste försvara rätten att inte vara lycklig. 

Men för Ahmed är detta inte bara en rättighet, det är en nödvändighet för det politiska och 

således för den mänskliga friheten som sådan; att artikulera frihet som friheten att välja bland 

lyckliga objekt kommer för Ahmed alltid att vara en form av förtryck. 

AVsLUtNING
Lyckans politiska subjekt

Jag kommer att avsluta denna uppsats med att diskutera ett antal frågor som har infunnit sig 

under arbetets gång. Först vill jag undersöka det politiska subjektet i relation till lycka och 

olycka. Hos Beauvoir är det lyckliga subjektet ett konservativt subjekt, vars politiska arbete 

handlar om bevarande. Jag använder uttrycket politiskt arbete i en bredare bemärkelse än 

bara för att beteckna det arbete som är avsiktligt politiskt. Husmoderns lyckoarbete formule-

ras inte som politisk verksamhet, men vi kan ändå förstå det inom ramen för det politiska, då 

det är ett resultat av hur makt fördelas. Jag vill hävda att lyckan har ett speciellt förhållande 

till det rådande, det som existerar i nuet, och att detta är en central aspekt av lyckans politiska 

betydelse. Ahmed diskuterar lyckans betydelse för (en deleuziansk) Spinoza, som det som 

ökar vår kraft och därigenom vår möjlighet till aktivitet. Olyckan för Spinoza blir något pas-

siviserande: ”[t]he masses [are] weakened through suffering” (Ahmed 2010: 211). Genom den 

här uppsatsen har jag försökt visa hur Ahmed och Beauvoir vänder på denna tanke om den 

passiviserande olyckan. Istället är det lyckan som i deras verk framträder som en passiviseran-

de kraft som stabiliserar givna maktförhållanden. Beauvoirs husmoder eller haremskvinna är 

subjekt som är oförmögna till radikal politisk handling eftersom lyckan har dolt de politiska 

aspekterna av deras situation, de aspekter som är präglade av konflikt och våld. 

I motsats till dessa lyckliga förtryckta subjekt framträder Ahmeds glädjedödare som ett 

politiskt subjekt som kan förändra det givna, just för att hon protesterar mot det som Ahmed 

kallar ”the costs of agreement” (Ahmed 2010: 213). En intersubjektiv lycka, lyckan tolkad 

som något mer än ett individuellt känslotillstånd, förutsätter ett visst mått av överenskom-

melse om lyckliga objekt. Men denna överenskommelse har ett pris just för att det är en 

överenskommelse om att lyckan är det som vi alla strävar efter och att vissa objekt lovar mer 

lycka än andra; som jag redan har nämnt ser Ahmed detta som en form av begränsning av 

livsmöjligheter och politiska möjligheter. Glädjedödaren är medveten om att lyckan kan få 



21

oss att må bra, men inser att priset för detta välmående är för högt, särskilt som det alltid 

kommer finnas vissa grupper som betalar mer än andra. För hemmafrun består priset för 

lyckans immanens att hon förlorar möjligheten till transcendens. De privilegierades lycka 

såsom den framställs av Ahmed betalas av underprivilegierade vars lidande döljs under den 

allmänna lyckan med sakernas tillstånd. Vi skulle kunna förstå det som att lyckan kräver 

en viss typ av tystnad, en tystnad som är oförenlig med en radikal politisk agenda. Därför 

blir glädjedödandet en nödvändighet för förändring. Vi bör påminna oss om att detta inte 

innebär att Ahmed ser olyckan som ett nödvändigt villkor för politiskt handlande: ”[i]t is not 

that unhappiness becomes our telos: rather, if we no longer presume happiness is our telos, 

unhappiness would register as more than what gets in the way” (Ahmed 2010: 195). Vi bör 

akta oss för att romantisera den olyckliga revolutionären, men vi bör bli pessimistiska inför 

lyckan och dess villkor.

Jag vill läsa lyckans tystnad som en typ av hegemoni. Tystnaden handlar om att inte ifråga-

sätta de objekt som bär löftet om att göra oss lyckliga, och den rådande hegemonin beskriver 

sig som det som ger lycka. Lyckan är det som håller saker på plats (Ahmed 2010: 189). För 

Beauvoir, en feministisk författare i 1940-talets Frankrike, är den hegemoni hon skriver emot 

konservatismen. Lyckan är för henne immanens och stillastående, att upprätthålla status 

quo. Ahmed skriver emot en nyliberal hegemoni, där lyckan istället har börjat framträda som 

frihet och val, att kunna välja bort traditionen för att förverkliga sig själv (Ahmed 2010: 134). 

Denna liberala lycka kan också beskrivas som en form av anpassning, där lyckan själv blir  ett 

val: om vi inte kan välja de omständigheter vi lever under kan vi i alla fall ”välja” att anpassa 

oss till dessa omständigheter och tolka dem som lyckliga. Det nyliberala idealet är optimism, 

ett sätt att öva på att vara lycklig under vilka omständigheter som helst (Ahmed 2010: 200). 

Som vi kan se är detta en form av avpolitisering, då frågan inte längre handlar om världens 

beskaffenhet utan huruvida den enskilda individen har lyckats med att göra sig lycklig. Lyck-

an blir en fråga om individuell psykologi: det nyliberala subjektet kännetecknas av flexibilitet 

och positivt tänkande. Det som det nyliberala och det konservativa subjektet har gemensamt 

är att de finner sig, deras attityd till världen består av acceptans. I motsats till detta framträder 

glädjedödaren som det politiska subjekt som inte vill finna sig i världen som den är. Det är 

världen som måste förändras, inte attityden gentemot världen. Glädjedödaren är motsträvig, 

på så vis att hon vägrar att acceptera nödvändigheten i den rådande ordningen.

Vad betyder en kritik av lyckan för radikal politik? Den feministiska filosofen Rosi Brai-

dotti skriver att hon skulle föredra en politik som framhäver lycka istället för olycka (2002: 

57). Braidotti efterlyser en affirmativ politisk rörelse som förstår lycka som en mänsklig rät-
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tighet och som inte överlåter frågan om lyckan till läkemedelsföretag och populärpsykologi 

(2006: 230). Jag vill, med Sara Ahmed, ställa mig skeptisk till denna idé om en affirmativ 

radikal politik, just för att den riskerar att förminska betydelsen av att känna olycka inför 

världen. En lyckobejakande politik skulle innebära risken att kritik inte får komma fram om 

den inte omedelbart åtföljs av konstruktiva förslag om hur vi kan vända olycka till lycka. En 

sådan politisk rörelse skulle också lättare kunna förneka det politiskas natur som konflikt. 

Jag menar att den politiska dimensionen i det mellanmänskliga varat aldrig kommer att 

försvinna, men att lyckoidealet på ett skadligt sätt döljer denna politiska konflikt. Jag har i 

denna uppsats försökt visa att lyckan på flera olika sätt är baserad på tanken om konsensus 

eller samförstånd, något som jag anser minskar möjligheten för radikal politiskt handling. I 

en variant av Beauvoirs tanke om att kvinnorna har stått utanför historien för att de istället 

har fått bära lyckan, vill jag hävda att de förtryckta inte har stått utanför historien eller det 

politiska, men att det politiska elementet i deras tillvaro har osynliggjorts så länge de har 

varit lyckans bärare. När förtryckta istället omfamnar de olyckliga elementen i sin situation 

öppnas nya möjligheter till politisk förändring. 

I inledningen påstod jag att det politiska subjektet inte är ett rent rationellt subjekt, utan 

att känslorna, som ofta förstås i motsats till förnuftet, spelar en avgörande roll för det poli-

tiska. Jag hoppas att jag har kunnat visa på hur en känsla som lyckan formar det politiska, 

men också att en uppdelning mellan förnuft och känsla är en falsk dikotomi. Känslor har 

betydelse för hur vi förstår och orienterar oss i världen. Det politiska subjektet är alltid ett 

subjekt som påverkas av olika känslor, och känslorna påverkar det politiska även när subjektet 

inte uppfattar sin känslomässiga aktivitet som politisk. Jag har beskrivit hur lyckan kan ta 

formen av självproduktion, subjektets arbete med att skapa sig själv som lycklig. Denna form 

av arbete eller produktion uppfattas inte som politisk, men har politiska konsekvenser då den 

inbegriper en inställning av samtycke inför nuets villkor. På motsvarande sätt kan olycka få 

politiska konsekvenser när den formuleras som motstånd mot den rådande ordningen. Om vi 

förstår känslor som en form av orientering gentemot världen kan vi också förstå hur även det 

som inte tolkas som medvetna och rationella handlingar kan förändra det politiska. 

Begreppet lycka

Men måste vi gå med på beskrivningen av lyckan som immanens? Kan vi tänka oss en uto-

pisk lycka, som är präglad av jämlikhet och stimulans, vad som skulle kunna beskrivas som 

ett gott liv, att få möjlighet att uppfylla sin potential? Jag har redan argumenterat för en Beau-

voir-läsning som ställer sig skeptisk till möjligheten för denna typ av utopier, även om hon 
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öppnar upp för förekomsten av en mer fullständig och givande lycka utanför immanensens 

vila. Beauvoir är en mer humanistiskt orienterad tänkare än Ahmed, och det ligger närmare 

till hands för henne att försöka återuppväcka hoppet om lycka bortom förtrycket. Dock bör 

man kanske vara försiktig med att använda begreppet lycka i detta sammanhang, då ordet 

har konnotationer av varaktighet, en känsla som tycks frikopplad från det som händer i nuet. 

Lyckan är inte en reaktion på händelser utan snarare en långvarig känsla av välmående. Istäl-

let kan vi använda ordet glädje för att förstå det som Beauvoir skriver om i För en tvetydighe-

tens moral. Glädjen är mer flyktig till sin karaktär, och den är inte oförenlig med friheten då 

den hör samman med det som händer oss: vi kan känna glädje över vissa saker som händer 

och ilska över andra. Glädjen utesluter inte att vi känner oss olyckliga inför hur världen ser 

ut, och täcker således inte över varats politiska aspekter.

Genom denna uppsats har jag argumenterat för att lyckan inte utesluter politiskt förtryck. 

Men skulle inte en annan definition av lycka kunna göra begreppet användbart, rent av ra-

dikalt eller utopiskt? Om vi definierar lycka som det välmående som följer ur att uppfylla sin 

potential verkar det genast som att begreppet blir mer förenligt med frigörelsepolitik. Men 

detta förutsätter en något naiv subjektsförståelse, där varje människa har en inneboende po-

tential som antingen kan undertryckas eller uttryckas. Om vi istället förstår subjektet som en 

produkt av sin sociala kontext blir antagandet om en inre potential svårt att rättfärdiga. Den 

potential vi har skulle istället vara bestämd av den sociala kontexten, och det skulle således 

vara möjligt att en hemmafru upplever lyckan i att uppfylla sin potential även om hennes liv 

är begränsat. 

Ahmed är skeptisk till möjligheten av en ”lyckligare” lycka, en rikare lycka som vi kan 

skilja från den ”olyckliga” lycka som har beskrivits ovan. Även om vi tolkar lyckan som ett 

tillstånd av både intellektuell stimulans och fysisk njutning kan vi aldrig utesluta möjlighe-

ten att negativa saker händer med oss, och att negativa känslor är den adekvata reaktionen 

på negativa händelser. Men med lyckan som mål kommer dessa negativa känslor att framstå 

som mindre önskvärda. Det är således problematiskt att upphöja lyckan till ett etiskt-politiskt 

telos, det som vi individuellt och kollektivt strävar emot. Om vi förstår lyckan som det vi 

strävar emot kan det lätt hända att vi tolkar den som en form av belöning: lyckan kommer 

till de som har förtjänat den, de som har strävat hårdast efter att uppnå detta mål. Det Goda 

ges till de goda (Ahmed 2010: 199). 

Det finns också en risk med att ersätta en ”lyckoimmanens” med en ”lyckotranscendens”, 

det vill säga att förkasta en njutningsbaserad lycka för att bejaka en mer givande eller stimu-

lerande variant av lycka. Ahmed skriver: ”I do not want to offer an alternative definition of 
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happiness (a good happiness that can be rescued from bad happiness) as this would keep in 

place the very idea that happiness is what we should promote” (2010: 217). Jag vill dessutom 

tillägga att distinktionen mellan bra lycka och dålig lycka ofta verkar vara baserad på åtskill-

naden mellan kropp och själ, en åtskillnad som också bär konnotationer av klass-, köns- och 

rashierarkier. Underprivilegierade har ofta uppfattats som lyckliga på ett enkelt, kroppsligt 

sätt medan privilegierade har beskrivit sig själva som lyckliga på ett mer intellektuellt eller 

själsligt sätt. Att ersätta immanensens lycka med en mer intellektuellt stimulerande lycka 

skulle alltså kunna bli ett sätt att hålla sociala hierarkier på plats eftersom den goda lyckan 

skulle vara de privilegierades lycka. 

Jag vill göra några anmärkningar som utgår från Ahmeds kritik av ”philosophy’s founda-

tional tautology: what is good is happy and what is happy is good” (2010: 202). Med denna 

sammanblandning av lycka och etik kan lyckan fungera som ett argument för vilket etiskt el-

ler politiskt projekt som helst, och till och med det yttersta argumentet som kan avsluta varje 

diskussion: anledningen till att vi vill något är att det gör oss lyckliga, ett argument som inte 

kan ifrågasättas så länge vi betraktar lyckan som det högsta värdet. Jag vill hävda att detta gör 

lyckan till ett potentiellt skadligt begrepp för den politiska filosofin, i synnerhet som lyckans 

tautologiska karaktär gör det till ett sällsynt innehållslöst begrepp som kan skapa ett falskt 

samförstånd: att vara eniga om lyckan behöver inte betyda mer än att vi är eniga om det goda, 

att det vore bra om allt var bra. 

Denna kritik av den politiska filosofins användning av lycka kan omformuleras till en 

kritik av utilitaristiskt inspirerade modeller för samhället. Vi har konstaterat att lyckan kan 

användas för att rättfärdiga det mesta, även historiska händelser som vi nu betraktar som 

övergrepp, som till exempel kolonialismen. Om vi utgår från den utilitaristiska principen 

om största möjliga lycka till det största flertalet uppstår ett problem om hur vi ska försvara 

människovärdet. Jag vill inte hävda att utilitaristerna inte kunde försvara människovärdet i 

sin filosofi, men detta värde försvarades av en frihetsprincip snarare än av lyckoprincipen. 

Lyckoprincipen som sådan kan ge moraliskt stöd för vilket förtryck som helst, så länge detta 

förtryck leder till lycka för majoriteten. Ahmed och Beauvoir har, om än på något olika sätt, 

visat att förtryck är helt förenligt med majoritetens lycka. 

Dragen till sin spets blir den utilitaristiska lyckoprincipen ett moraliskt berättigande för att 

minimera glädjedödande. Glädjedödaren stör majoritetens lycka genom att avvika från över-

enskommelser om vad som är lyckliga objekt. En sådan person skulle inte rymmas inom det 

samhälle som baseras helt på den utilitaristiska devisen om största möjliga lycka. Detta skulle 

vara ett högst begränsat samhälle, i synnerhet som det skulle innebära ett försök att utplåna 
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det politiska. Endast med en mycket begränsad och liberal förståelse av lycka, frihet och det 

politiska kan dessa förstås som helt kompatibla. Vi kan tolka lycka och frihet som friheten att 

göras lycklig av vad man vill, och vi kan tolka det politiska som en sfär för konsensus, över-

enskommelse och tolerans snarare än konflikt, och då skulle det utilitaristiska lyckoprojektet 

förefalla rimlig. Men genom denna uppsats har jag med Beauvoir och Ahmed argumenterat 

för att en sådan förståelse ignorerar de maktförhållanden som existerar i alla mellanmänsk-

liga relationer. Jag har velat visa varför lyckan som absolut värde är oförenlig med en djupare 

förståelse av frihet och politik, och varför vi gör bäst i att söka efter alternativa värden. Om 

lyckan görs till livsmål riskerar man att bortse från de känslor som inte är födda ur samför-

stånd utan ur konflikt, en vägran att se världen som präglad av maktrelationer som inte är 

nödvändiga utan kontingenta. Imperativet att vara lycklig tycks baserad på en förståelse av 

världen som bortser från möjligheten att saker hade kunnat vara helt annorlunda. 

Hur ska vi då kunna öppna upp för alternativa liv, bortom lyckans begränsade horisont? 

Ahmed nämner Betty Friedans begrepp ”levandehet” (aliveness), som skulle kunna innebära 

ett bejakande även av negativa och nedstämda känslor (Ahmed 2010: 79). Vi kan förstå le-

vandehet som något som inte förkastar eller upphöjer positiva känslor, eftersom såväl glädje-

fyllda som sorgsna känslor är en del av livet. Både glädje och sorg kan innehålla möjligheter 

till handling. ”Negativa” känslor är inte enbart passiviserande, något som vi måste komma 

över för att leva ett gott liv, utan en del av det mänskliga varats villkor.
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