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Abstract 

Gilles Deleuze once famously stated that Spinoza’s remark that ‖we do not know beforehand 

what a body can do‖ should be read as a cri de guerre against a philosophical tradition that 

ever since antiquity has devalued the role of the body in the formation of knowledge. This 

paper further investigates the role of the body in Spinoza’s Ethics by examining what I shall 

call the becoming-active of the body. Commentators often interpret activity as pertaining to 

the formation of rational thought through the so-called ‖common notions‖ in the Ethics. 

However, in doing so, they often neglect the central role played by the body in the process of 

becoming active. Thinking, for Spinoza, is always ‖in the midst of things‖, and as such it 

must be interpreted according to the basic affective relationality of the body. The act of 

thought; the activity of thinking, must be understood as an expression of a more fundamental 

activity of the body if we are to remain true to the implications of Spinoza’s monistic 

ontology. The goal of this paper, then, is to show how the becoming-active of the body is a 

necessary correlate to the activity of the soul in the Ethics. By demonstrating this, I will show 

in the concluding sections of my investigation, how the role played by the body and 

affectivity in Spinoza’s philosophy forces us to reconsider not only ethics, but the activity of 

thinking in general. 
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Vi vet ingenting om en kropp förrän vi vet vad den är förmögen till, det vill säga vilka dess 

affekter är, huruvida de kan eller inte kan sättas samman med andra affekter, med en annan 

kropps affekter – ibland genom att förstöra eller förstöras, ibland genom att byta handlingar 

och passioner med den andra kroppen, ibland genom att tillsammans med den sätta samman 

en mer kraftfull kropp. 

 

Gilles Deleuze & Felix Guattari, 

‖Intensiv-blivande, djur-blivande, 

omärkbar-blivande‖ i Tusen Platåer: 

Kapitalism och Schizofreni, s. 386. 

 

Inledning 

 

Syftet med det verk som går under namnet Etiken, författad av Baruch Spinoza och 

publicerad postumt 1677, är att visa hur människan kan befrias från ‖passionernas slaveri‖, 

och de otydliga och förvirrade idéer som dessa passioner ger upphov till, för att nå säker och 

adekvat kunskap om tingen och därigenom sann salighet i kunskapen om Gud. Människan är 

en affektiv varelse – hennes handlande och föreställningar är resultat av de olika affekter hon 

styrs av i ett givet ögonblick. Spinoza skiljer här mellan passiva och aktiva affekter. De 

passiva affekterna definierar han som sådana vilka vi inte är adekvat orsak till – de 

härstammar från yttre orsaker vika vi endast delvis eller inte alls har bildat oss en klar 

uppfattning om. Aktiva affekter är å andra sidan helt orsakade av vår egen natur. Att handla 

helt enligt den egna naturen, och inte enligt yttre orsaker, är att vara aktiv och endast 

såtillvida kan människan bli fri.  

 Etik hos Spinoza får inte förväxlas med en moral, då det inte handlar om att sätta upp 

någon serie levnadsregler eller förbud. Etik bör snarare förstås som en levnadskonst eller en 

teknik där gott och ont inte betecknar några transcendentala moraliska värden, utan istället 

definieras enligt kunskapen om vad som är nyttigt respektive onyttigt för den egna kroppen. 
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Kunskapen om vad som i sanning är nyttigt för kroppen och vad som får individen att växa i 

kraft är det som i slutändan kommer att befria människan från de passiva affekterna (vad 

Spinoza kallar för människans ‖träldom‖). I den bemärkelsen kan Etiken ses som 

formuleringen av en levnadskonst eller en praktik. Det etiska livet handlar då om att 

maximera antalet aktiva affekter och minimera antalet passiva affekter. Inte som en 

självrannsakan varigenom det onda isoleras och skiljs ut från det goda. Snarare handlar den 

etiska praktiken hos Spinoza om att låta det ännu icke förstådda, det passiva, träda fram i ett 

nytt ljus – en etisk omvandling varigenom passivitet genom kunskap förvandlas till aktivitet. 

Denna praktik kommer i föreliggande undersökning att kallas ‖aktiv-blivande‖. Jag har valt 

ordet aktiv-blivande för att skilja det från de enskilda aktiva affekterna. Aktiva och passiva 

affekter äger rum samtidigt i människan och därtill i varierande proportion i förhållande till 

varandra. Med aktiv-blivande menar jag således inte endast ökningen, proportionen eller 

summan av aktiva affekter, utan även den praktik varigenom individen förmås att öka dessa. 

Det är mer än bara en jämförande aktivitet varigenom den erfarna världen görs begriplig 

rationellt genom vad Spinoza kallar de ‖gemensamma begreppen‖. Implicerat är även en viss 

‖öppenhet‖ gentemot erfarenheten, ett modus av varande som får denna erfarenhet att 

framträda i nytt ljus. Aktiv-blivandet bör alltså inte bara förstås som ratio utan även som 

praxis.   

 

Syfte och frågeställning 

Spinozas förståelse av människan som kropp och själ är strängt monistisk. Detta innebär att 

kropp och själ är ‖samma sak‖, förstådda än under attributet usträckning, än under attributet 

tänkande. Dessa attribut är i sin tur blott uttryck för Substansen eller Gud (eller Naturen, 

Deus sive natura). Följden av denna monistiska ontologi är att det inte kan föreligga någon 

reell kausalitet mellan kropp och själ. De betecknar snarare två olika register av en och 

samma kropps-själsliga process, snarare än någon faktiskt interaktion mellan två olika 

substanser. Spinoza förklarar detta som att själen är kroppens ‖idé‖, och omvänt att kroppen 

är själens objekt.
1
  

                                                           
1
 Spinoza använder passiv-formen explicatur (förklaras) för att visa hur Guds essens uttrycks genom det ena 

eller andra attributet (antingen under tänkandets eller utsträckningens attribut). I den mån det föreligger någon 

paritet mellan kropp och själ är det genom att den ena, betraktad som attribut, uttrycker eller förklarar den andra. 

Gilles Deleuze menar att de två attributen endast är heteronoma i bemärkelsen av att utgöra två ‖serier‖; den ena 
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 Aktiv-blivandet har alltså, givet Spinozas monism, även ett kroppsligt korrelat. Måste 

således aktiv-blivandet förstås enbart som en själslig process, det vill säga uteslutande genom 

bildandet av gemensamma begrepp? Om inte, kan man tala om ett kroppens aktiv-blivande? 

Hur förhåller sig detta kroppens aktiv-blivande till själen? Vad innebär det att leva en aktiv 

kropp? Genom att ge aktiv-blivandet även en kroppslig innebörd kan vi bättre förstå den 

mångfaldiga och komplexa funktion som kroppen fyller i Etiken. I förlängningen innebär 

detta också en förståelse av den etiska praktiken hos Spinoza som ger den en bredare 

förankring i såväl den själsliga som kroppsliga individen. Syftet med denna undersökning är 

alltså att visa hur aktiv-blivandet är en i grunden förkroppsligad process. Med 

‖förkroppsligad‖" avses här inte ordets triviala betydelse, det vill säga att det alltid rör sig om 

en förkroppsligad individ. Jag menar att aktiv-blivandet alltid inbegriper kroppen på en mer 

grundläggande ontologisk nivå, som gränsen men också möjligheten för allt tänkande. Det 

handlar om inrättandet av en aktiv kropp som korrelatet till den aktiva själen. Genom att 

tillföra denna kroppsliga dimension får vi en bredare och mer mångfasetterad förståelse av 

aktiv-blivandet som Etikens etiska praktik. 

 

Disposition och tidigare forskning 

Aktiv-blivandet brukar framställas som att det främst är knutet till formandet av 

gemensamma begrepp, vilket innebär att det endast är genom dessa som vi kan nå adekvat 

förståelse för tingen. Aktiv-blivandet skulle således främst situeras i övergången från 

inadekvat till adekvat kunskap, det vill säga i första hand förstås i termer av förnuftets 

gradvisa utveckling hos individen. Gilles Deleuze skriver om de gemensamma begreppen att 

de är en ‖konst‖, ‖själva Etikens konst: organiserandet av goda möten, komponerandet av 

aktuella relationer, formationen av krafter, experimenterande. De gemensamma begreppen 

har således en avgörande betydelse vad beträffar filosofins början‖.
2
 Stuart Hampshire menar 

i samma anda att de gemensamma begreppen utgör grunden för allt sant resonerande och all 

vetenskaplig kunskap: ‖Matematik i allmänhet, och geometri i synnerhet, är vetenskapen som 

                                                                                                                                                                                     
kroppslig, den andra själslig. Reell kausalitet råder endast inom en serie, aldrig mellan dem båda. 

Korrespondensen mellan serierna är alltså icke-kausal och måste förstås som ‖uttryck‖ (lat. explicare; fr. 

expression). Kroppen och själen, betraktade som attribut, ‖vecklar ut‖ (lat. ex-plico) substansen såsom modi av 

tänkande och utsträckning.  Se Deleuze, Expressionism in Philosophy: Spinoza, övers. Martin Joughin (Zone 

Books: New York, 1992), s. 326f, 331 för mer om detta. 
2
 Deleuze, Gilles. Spinoza: Practical Philosophy, övers. Robert Hurley (City Light Books: San Francisco, 

1988), s. 119 (min översättning). 
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Spinoza främst hade i åtanke såsom helt och hållet grundad i gemensamma begrepp‖.
3
 

Deleuze tycks å andra sidan även peka mot en kroppslig dimension av de gemensamma 

begreppen som går bortom en rent rationell definition, då han skriver: ‖Spinozas 

gemensamma begrepp är biologiska, snarare än fysiska eller matematiska, idéer‖.
4
 Genom att 

förstå aktiv-blivandet som såväl kroppsligt som själsligt kan vi förstå hur båda dessa 

perspektiv på gemensamma begrepp kan komplettera varandra. I en kortare bakgrundsdel till 

denna undersökning kommer jag således att kort sammanfatta vad Spinoza menar med 

adekvata respektive inadekvata idéer, samt vilken roll de gemensamma begreppen spelar för 

den adekvata kunskapen. Således kommer vi i undersökningens resterande tre delar få en 

tydligare uppfattning om hur aktiv-blivandet, förstått såsom formandet av gemensamma 

begrepp, förhåller sig till kroppen.  

Del ett av undersökningen fokuserar på vad jag här kommer att kalla den ‖dynamiska 

kroppen‖ samt hur de olika krafterna och förmågorna hos denna kropp är knutna till själens 

förmågor. Själen tycks stå i två relativa förhållanden till kroppen. 1. Bredden i dess 

perceptioner relateras till kroppens affektiva förmågor; 2. Tydligheten i dess förmåga att 

förstå (förmågan att bilda gemensamma begrepp) är relativ till kroppens självständighet. 

Pierre Zaoui menar att det här rör sig om två inkompatibla vägar mot aktivitet hos Spinoza. 

Antingen väljer man den affektiva kroppen, eller så väljer man den självständiga själen.
5
 Jag 

kommer i denna del av undersökningen att visa hur dessa två relationer mellan kroppen och 

själen inte alls står i något motsatsförhållande till varandra utan tvärtom följer av varandra. 

För att närmare förstå aktiv-blivande eller ‖aktivitet‖ (agere) hos Spinoza, krävs det 

att vi skiljer detta från vad Spinoza kallar ‖aktiva handlingar‖ (actiones). Jag kommer i denna 

undersökning att visa hur aktivitet hos Spinoza kan förstås som något mer än blott en summa 

av individens handlingar eller adekvata idéer. Handlande måste hos Spinoza tillskrivas en 

svagare betydelse än aktivitet. Aktiv-blivandet måste förstås som en existentiell omvändelse, 

en övergång från ett modus av varande till ett annat, som inbegriper kroppen såväl i dess 

aktualitet som i dess possibilitet. Det finns tendenser hos vissa kommentatorer, exempelvis 

Chantal Jaquet såväl som ovan nämnde Deleuze, att inte separara dessa två betydelser av 

                                                           
3
 Hampshire, Stuart. Spinoza and Spinozism, (Clarendon Press: Oxford, 2005), s. 80 (min översättning).  

4
 Deleuze. Expressionism in Philosophy: Spinoza, s. 278 (min översättning). 

5
 Zaoui, Pierre, ‖Spinoza: un autre salut par le corps?‖, Astérion, 3 (2005), hämtad 09 maj, 2016. URL: 

http://asterion.revues.org/302 
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‖aktivitet‖.
6
 Många kommentatorer, hävdar jag, gör en allt för intellektualistisk läsning av 

aktivitet hos Spinoza. Kroppen tolkas ofta uteslutande som källa till misstag, snarare än som 

förmåga eller aktiv kraft.
7
 Del två av undersökningen börjar således med att närmare 

undersöka begreppet aktivitet hos Spinoza för att reda ut hur vi egentligen ska förstå detta 

begrepp. Sedan följer en redogörelse för ett annat centralt begrepp för Etiken, nämligen 

conatus eller ‖strävan‖, för att åstadkomma kopplingen mellan vad Spinoza kallar 

‖handlingskraft‖ och ‖insiktskraft‖. 

Slutligen, för att visa hur aktiv-blivandet kan förstås som en praktik och inte bara en 

rationalitet, kommer jag i del tre av undersökningen att visa hur den aktiva kroppen formas i 

dess affektiva samspel med omgivningen. Ytterst innebär detta att den aktiva kroppens fulla 

potential endast kan låsas upp i dess sociabilitet – kroppen blir desto mer aktiv då den ingår i 

samhällskroppen, vilket exempelvis Susan James visar.
8
 Föreliggande undersökning betraktar 

emellertid förstadiet till denna mer komplexa aktivitet – aktiv-blivandet undersöks här på en 

individuell nivå, även om det i slutändan tjänar till att delvis lösa upp begreppet ‖individ‖ 

eller ‖subjekt‖. James tolkning av kroppen gör den dessutom alldeles för reaktiv i förhållande 

till sin omgivning. En sådan tolkning riskerar att fördjupa den dualism som Spinoza försöker 

övervinna. Individen byggs inte upp av en aktiv själ och reaktiv kropp (vilket reproducerar 

motsättningen mellan förnuft och passion). Såväl själen som kroppen måste förstås som 

förenade i deras respektive passivitet och aktivitet. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Jaquet, Chantal, ‖Le problème de la différence entre les corps chez Spinoza‖ i Jaquet, Chantal & Pavlovits, 

Tamás (red.) Les Significations du ”Corps” dans la Philosophie Classique, (L’Harmattan: Paris, 2004), s. 133. 
7
 Så hävdar t. ex. Olli Koistinen att: ‖Thus, the intellect, when it reflects on these common features, forms 

adequate ideas, and in so doing it acts. This kind of activity goes against the negative passive pull of the 

inadequate idea involved in the passion and thus the intellect is able to make a change in the body and is not 

completely at its mercy”. Se Koistinen, Olli, ‖Spinoza on Action‖ i Koistinen (red.) The Cambridge Companion 

to Spinoza’s Ethics, (Cambridge University Press: New York, 2009), s. 186. 
8
 James, Susan, ‖The Body and the Good life‖ i Kisner, Matthew J. & Youpa, Andrew (red.) Essays on 

Spinoza’s Ethical Theory, (Oxford University Press: Oxford, 2014). 
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Bakgrund  

Adekvata och inadekvata idéer 

Innan vi börjar med undersökningen kan det vara på sin plats att reda ut några centrala 

begrepp hos Spinoza som är kopplade till aktiv-blivandet. Låt oss börja med vad Spinoza 

menar med aktivitet:  

Jag säger att vi är aktiva (Nos tum agere dico) då något äger rum i oss eller utanför oss, till vilket 

vi är adekvat orsak, det vill säga när av vår natur något i oss eller utanför oss följer, som klart och 

tydligt kan förstås enbart genom denna. Men i motsats härtill säger jag att vi är passiva (At contra 

nos pati dico) när något sker i oss eller något följer av vår natur, till vilket vi bara är partiell orsak 

(D2; EIII).
9
 

Att bli aktiv tycks först och främst handla om att göra sig till adekvat orsak till det som äger 

rum i eller utanför kroppen. Men vad ska vi förstå med att vara adekvat orsak? Det innebär 

inte att göra sig till orsak i bemärkelsen av ‖fysisk‖ orsak i en kausal händelsekedja. Snarare 

bör vi med adekvat orsak förstå att bilda sig en adekvat idé om vad som äger rum. Vidare, 

förklarar Spinoza något tautologiskt, är en adekvat idé något som ‖har alla en sann idés 

egenskaper och inre kännetecken‖ (D4; EII). ‖Inre kännetecken‖ åsyftar här att 

sanningshalten i en idé inte ligger i någon extrinsikal konformitet mellan en idé och dess 

objekt. För att detta ska bli begripligt måste vi först klargöra hur den idébildande själen 

förhåller sig till omvärlden.  

 Själen upplever inte omvärlden annat än genom kroppens affektioner (T19, EII). 

Varje möte med ett yttre ting är alltså förmedlat genom kroppen och den verkan som detta 

ting har på kroppen, och det är endast genom att bilda sig en idé om denna verkan (kroppens 

affektion) som själen kan känna tinget. När själen betraktar de yttre tingen på detta sätt, det 

vill säga genom idéerna om kroppens affektioner, föreställer den sig ett ting som närvarande, 

skriver Spinoza. Dess ‖föreställningar‖ innehåller i sig inga misstag eftersom de strikt taget 

betraktar kroppens affektioner och inte de yttre tingen i någon oförmedlad form. Själen 

misstar sig ‖endast försåvitt den betraktas som varande i avsaknad av en idé som utesluter 

existensen av de ting den föreställer sig som närvarande för sig‖ (T17, A; EII). Både adekvata 

idéer och inadekvata idéer är alltså själens föreställningar av kroppens affektioner. Skillnaden 

                                                           
9
 Jag kommer löpande att hänvisa till Etiken i brödtexten enligt följande nomenklatur: T = teorem (åtföljt av 

nummer), D = definition, B = bevis, A = anmärkning, L = lemma, Ax = axiom. Etikens olika delar kommer att 

betecknas med romerska siffror (I-V).  
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dem emellan ligger inte i någon konformitet med de yttre tingen. Tanken uttrycker för 

Spinoza, den beskriver inte. En adekvat idé kan inte reduceras till bilder eller till ord.
10

 Den 

är inte en egenskap utan en relation.
11

 För att förstå den djupare innebörden av detta, och för 

att slutligen förstå vad som kännetecknar en adekvat idé (och därmed aktivitet) hos Spinoza, 

måste vi undersöka vad han kallar ‖gemensamma begrepp‖. 

 

Gemensamma begrepp 

Spinoza skiljer mellan ‖gemensamma begrepp‖ (notiones communes) och ‖allmänna 

begrepp‖ (notiones universales).
12

 Dessa relaterar till distinktionen mellan adekvata och 

inadekvata idéer. Allmänbegrepp bildas genom att bilderna av tingen såsom de förmedlas 

genom kroppens affektioner relateras till en allmän egenskap, utan att först genomgå en 

jämförande aktivitet varigenom tingen inbördes samstämmigheter och motsättningar först 

beaktas. Som sådana är utgör de inadekvata idéer eller inadekvat kunskap: 

Jag säger uttryckligen att själen inte har adekvat kunskap om vare sig sig själv eller sin kropp eller 

de yttre kropparna, utan endast en förvirrad och stympad kunskap, så ofta den uppfattar (percipit) 

tingen enligt naturens vanliga ordning, det vill säga så ofta den utifrån, nämligen genom ett 

planlöst sammanträffande med tingen, inriktas på att betrakta det ena eller det andra, och inte så 

ofta den inifrån, nämligen genom att den betraktar flera ting på samma gång, inriktas på att förstå 

(intelligendum) dessas samstämmigheter, skiljaktigheter och motsättningar; ty så ofta den inifrån 

inrättas på det ena eller det andra sättet, så betraktar den tingen klart och tydligt, som jag skall visa 

längre fram (T29, A; EII). 

Så länge tingen uppfattas enligt naturens vanliga ordning (ex communi naturae ordine 

res percipit) föreställer sig själen dem endast ‖slumpmässigt‖ (fortuito) och upphöjer en 

godtycklig egenskap till en universell ‖essens‖ eller ‖väsen‖. Detta är filosofins 

transcendentala misstag, menar Spinoza. Tanken beskriver inte förborgade inre egenskaper 

hos tingen; den uttrycker tingens egenskaper i deras samstämmigheter och skiljaktigheter. Då 

själen bildar sig idéer om tingen på detta sätt, det vill säga då den inriktas på att förstå 

(intelligendum) dem genom en jämförande aktivitet, bildar den sig gemensamma begrepp om 

dem. Skillnaden mellan inadekvat och adekvat förståelse presenteras alltså i ovan anförda 

                                                           
10

 Här förlitar jag mig  i breda drag på Stuart Pethicks tolkning av adekvata idéer hos Spinoza i Affectivity and 

Philosophy After Spinoza and Nietzsche (Palgrave Macmillan: New York, 2015), s. 51. 
11

 Se Bennett, Jonathan, A Study of Spinoz’s Ethics (Hackett Publishing Company: Indianapolis, 1984), s. 178, 

för utförliga om detta. 
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passage som skillnaden mellan att blott ‖uppfatta tingen‖ (res percipiendum) och att ‖förstå‖ 

dem (res intelligendum). Att bilda gemensamma begrepp om tingen är således knutet till en 

förmåga till förståelse eller insikt (potentia intelligendum). Jag kommer att återkomma till 

detta nedan i del II av undersökningen. 

Gemensamma begrepp uttrycker egenskaper hos tingen. På det mest generella planet 

kan egenskaper som utsträckning, rörelse och vila sägas utgöra gemensamma begrepp för alla 

kroppar. De minst generella egenskaperna är sådana som ägs av två kroppar eller fler. Olika 

kroppar sammanträder med varandra, affekterar varandra, och lämnar spår (vestigia) i 

varandra som bilder, vilka i sin tur representeras som föreställningar för själen. Gemensamma 

begrepp är i sig inte bilder eller föreställningar, såsom de inadekvata idéerna, men de har 

fortfarande att göra med föreställningar i en viss mån. De kan sägas utgöra representationer 

av förhållanden mellan kroppar enligt de spår som de lämnar i kroppen, och som sådana 

innefattar de orsaken till att två kroppar eller fler stämmer överens eller står i motsättning till 

varandra. Vilka relationer som stämmer överens med eller bryter ned en kropp kommer att 

förklaras i del III nedan. Gemensamma begrepp står alltså i följande förhållande till 

föreställningen: 1. Föreställningen, eller själens idé om en godtycklig affektion av kroppen, 

utgör i sig inte en adekvat idé, men när idén även uttrycker den verkan som en kropp har på 

den egna kroppen möjliggör detta förståelsen för vad båda dessa kroppar har gemensamt.
13

 2. 

Det som föreställningen betraktar som extrinsikala förhållanden mellan kroppar (hur en kropp 

kan sägas ‖likna‖ en annan), förstås genom de gemensamma begreppen intrinsikalt, ‖och inte 

så ofta den inifrån [...] inriktas på att förstå (intelligendum) dessas samstämmigheter‖.  

                                                           
13

 Hans Larsson har en annan syn vad gäller den adekvata förståelsens förhållande till föreställningen: ‖Skall 

ögats och inbillningens mångfald åter upplivas för att samlas för oss i intuitiv skådning, eller vad är det för en 

annan mångfalt som där kväller fram. Spinozas svar veta vi i förväg; Imaginationen är för alltid utesluten‖  

(Larsson, Hans, Spinoza (Albert Bonniers Förlag: Stockholm, 1931), s. 161). 

Adekvat kunskap uppnås emellertid inte genom att utesluta föreställningen. Kunskapen är alltid i en 

viss mån affektiv för Spinoza, det vill säga vi kan inte bilda oss några idéer utan att de i sin tur skulle vara 

orsakade av något yttre ting. Själens idéer är alltid idéer av kroppens affektioner: ‖The main point seems to rest 

with the simple fact that we have ideas of the affections of the body, and these ideas cannot be of a non-existing 

thing (we cannot conjure ideas out of nothing)‖ (Pethick, s. 38).  

Det är genom att komplettera föreställningen med gemensamma begrepp som vi kan nå adekvat 

förståelse, eftersom de gemensamma begreppen på ett adekvat sätt uttrycker idén om deras orsaker. 

Föreställningen i sig äger inte denna förmåga: ‖Les idées imaginatives sont des idées inadéquates, c’est-à-dire 

qu’elles n’enveloppent pas l’idée de leurs causes; elles ressortissent donc de la passivité de l’âme, comme les 

images corporelles ressortissent de la passivité du corps‖ (Bertrand. Michèle, Spinoza et l’imaginaire (Presses 

Universitaires de France, 1983), s. 56f). 
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I affektiva termer ligger den huvudsakliga skillnaden mellan allmänbegrepp och 

gemensamma begrepp i skillnaden mellan passivitet och aktivitet. Allmänbegrepp tjänar 

ytterst blott till att reproducera en viss transcendental egenskap som är resultatet av slumpen 

eller vanan.
14

 Gemensamma begrepp är emellertid själva produktiva, det vill säga aktiva, i 

den mån de själva formar föreställningsförmågan och intensifierar förhållandet mellan vissa 

bilder eller tecken, utan att själva kunna reduceras till dessa.
15

 Gemensamma begrepp 

(notiones communes) får följaktligen inte förstås såsom begrepp som ‖alla människor skulle 

ha gemensamt‖, motsvarande någon sorts allmän betydelse (sensus communis). De får ej 

heller blandas ihop med någon funktionell, aristotelisk klassifikation enligt genus och 

species. Det är främst i skillnaden mellan aktivitet och passivitet som vi måste förstå de 

gemensamma begreppen och hur de avviker från konventionella betydelser. 

Gemensamma begrepp beskriver alltså förhållanden mellan kroppar i termer av 

samstämmighet eller motsättning. Huruvida en kropp stämmer överens med en annan kropp 

blir känt för själen endast genom kroppens affektioner, det vill säga genom verkan hos en 

kropp på en annan. Övergången från allmänbegrepp till gemensamma begrepp, eller mellan 

inadekvat och adekvat kunskap, ligger således i att gå från en form av förståelse som 

reproducerar bilder eller tecken, till en förståelse som ger dessa en genetisk innebörd
16

 – 

vilket även öppnar upp möjligheten att aktivt producera de omständigheter genom vilka dessa 

bilder affektivt närvarandegörs för själen.
17

 Som vi kommer att se nedan så handlar en stor 

del av Etiken just om konsten att aktivt producera omständigheter som intensifierar de 

                                                           
14

 ‖Så ser t.ex. soldaten spår av en häst i sanden och kommer av tanken på hästen genast att tänka på ryttaren, 

och därav på krig etc. Men för bonden leder tanken på hästen till tanken på plog, åker etc., och så gäller för var 

och en, allteftersom han vant sig vid att förbinda och sammanlänka bilderna av tingen på det ena eller andra 

sättet, att en och samma tanke leder honom över till den ena eller andra‖ (T18, A; EII). 
15

 Pethick, s. 59. 
16

 I Tractatus de Intellectus Emendatione (1677) har de adekvata idéerna främst denna genetiska innebörd. 

Spinoza exemplifierar detta genom att visa hur cirkeln kan ha två definitioner: 1. Den kan definieras som en 

plan kurva som överallt befinner sig på samma avstånd från en central punkt. 2. Den kan även definieras som en 

linje av vilket en ända är fäst i en central punkt, medan den andra är rörlig. Cirkeln beskrivs således av linjens 

rörelse kring sin egen axel (Tractatus de Intellectus Emendatione, §96).  

Den första definitionen reproducerar endast en bild av cirkeln, den förklarar inte omständigheterna 

kring dess produktion. Som deskriptivt reproducerande beskriver denna definition det transcendentala misstaget. 

Den andra definitionen beskriver emellertid cirkelns genes. Som sådan utgör den en mycket rikare beskrivning 

som tjänar till att klargöra cirkelns förhållande till linjen genom rörelsen (rotation kring egen axel). I den mån 

öppnar den även upp för en beskrivning av sfären enligt samma rotationsmönster – sfären kan förstås som 

cirkelns rotation kring sin egen axel. 
17

 Spinozas metod kan ur detta perspektiv kallas för syntetisk, snarare än analytisk. Som Deleuze skriver: ‖But 

while the analytic method seeks the cause simply as the conditioning of the thing, the synthetic method seeks, not 

a conditioning, but rather a genesis, that is, a sufficient reason that also enables us to know other things‖ 

(Deleuze, Spinoza: Practical Philosophy, s. 112). 
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affektiva relationer som individen har till sin omvärld. Men i detta aktiva producerande tycks 

det som att kroppen hittills endast har en sekundär betydelse i egenskap av att vara någon 

slags förmedlande instans varigenom tingen närvarandegörs för själen. För att ta reda på mer 

exakt vilket förhållande kroppen har till aktiv-blivandet, om det går att tala om ett kroppens 

aktiv-blivande, krävs det att vi först närmare undersöker vad Spinoza menar med ‖kropp‖ och 

hur denna förhåller sig till själen. 

 

Del I 

Den allmänna definitionen av en kropp i Etiken lyder: ‖Med kropp förstår jag en modus som 

på ett visst bestämt sätt uttrycker Guds essens, försåvitt denna betraktas som utsträckt ting‖ 

(D1; EII). Detta gäller för såväl människan, som djuren, som alla utsträckta ting som kan 

påträffas i naturen. Det andra uttryckssättet för ett visst modus är själen, såtillvida det 

uttrycker Guds essens enligt tänkandets attribut. Kroppen är alltså föremålet för den idé som 

utgör den mänskliga själen (T13, EII). Men vad utmärker människans själ, försåvida den 

betraktas som en idé av ett i verkligheten existerande ting, framför andra själar – exempelvis 

djurens? Bland idéerna om de olika kropparna, menar Spinoza, föreligger det en viss skillnad 

vad beträffar deras verklighet eller fullkomlighet (eller förträfflighet; Spinoza använder 

omväxlande begreppen realitas, praestantia och perfectio). Skillnaden mellan en individ och 

en annan ligger därför i denna grad av fullkomlighet, förstådd som idén av en viss kropp, och 

inte i någon förborgad eller transcendental ‖essens‖.
18

 

 

Den dynamiska kroppen 

Den fulla kraften av argumentet att kroppen och själen är förenade framläggs av Spinoza i 

påståendet att..:  

                                                           
18

 Spinoza talar visserligen om essenser, men ger dem en betydelse som skiljer sig radikalt från begreppets 

traditionella betydelse, vilket vi kommer att se i del II av undersökningen. Viktigt att poängtera i det här stadiet 

är emellertid att det är främst genom kroppen som en individ skiljer sig från en annan. Som Chantal Jaquet 

uttrycker det: ‖Ce n’est pas l’esprit qui permet de faire la distinction entre les corps, c’est le corps qui permet 

de différencier les esprits‖ (Jaquet, s. 132). 
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[...] ju mer ägnad någon kropp är framför andra att utföra flera handlingar eller att påverkas på 

flera sätt samtidigt, desto mer i stånd är dess själ framför andra att samtidigt uppfatta åtskilligt; 

och ju mer en kropps handlingar beror endast av den själv, och ju mindre andra kroppar går 

samman med den i dess handlande, desto mer ägnad är dess själ att förstå tydligt. Och av detta kan 

vi inse den ena själens förträfflighet framför andra (T13, A1, EII). 

Själen står alltså i två proportionella förhållanden till kroppen. 1) Ju mer en kropp kan 

handla eller påverkas (agendum vel patiendum) på flera sätt samtidigt, desto mer i stånd är 

själen att uppfatta (percipiendum). 2) Ju mer självständiga en kropps handlingar är, desto mer 

ägnad är själen att förstå tydligt (distincte intelligendum), vilket vi har visat inbegriper dess 

förmåga att bilda gemensamma begrepp. Denna passage tycks emellertid bygga på en 

märklig motsättning. Å ena sidan står kroppen förmåga att påverkas i proportion till dess 

perceptiva kraft. Ju mer en kropp kan påverkas på flera sätt samtidigt, desto större kraft äger 

den att uppfatta saker och ting. Å andra sidan tycks just denna förmåga att påverkas stå i en 

motsatt proportion till dess självständighet. Ju mer en kropp påverkas av andra kroppar, desto 

mindre tycks dess kraft till förståelse eller insikt vara. Hur bör man tolka dessa till synes 

inkompatibla uppfattningar av själens förhållande till kroppen?  

Pierre Zaoui menar att det här rör sig om två olika perspektiv av kroppen. Teoretiskt 

sett skulle de enligt Zaoui inte vara inkompatibla, men i praktiken utgör de två olika sätt att 

förhålla sig till kroppen i den spinozistiska etiken, vilka sinsemellan är varandra motsatta.
19

 

Etiken skulle följaktligen framhålla två vägar mot individens frälsning eller salighet; en 

kroppslig och en själslig, motsvarande respektive förhållande som kroppen tar till själen i 

ovan anförda passage. Zaouis argument bygger emellertid på ett likställande av kroppens 

förmåga att påverkas (patiendum) och att gå samman i handlande (in agendo concurrunt) 

med andra kroppar. I själva verket rör det sig om två olika sätt för kroppen att förhålla sig till 

andra kroppar. Kroppens förmåga att påverkas och att handla uttrycker en affektiv kraft hos 

den spinozistiska kroppen vilket, som vi kommer att se nedan, är tätt sammanvävd med 

kraften i kroppens aktiv-blivande. Huruvida kroppen går samman i sitt handlande eller inte 

med yttre ting är kopplat till dess förmåga att bilda gemensamma begrepp och står inte i 

motsättning till dess förmåga att påverkas. Detta är anledningen till att Spinoza här väljer två 

olika verb, patior och concurro, för att visa att själens och kroppens förmågor inte står i 

                                                           
19

 ―Ainsi, l’incompatibilité pratique des deux conceptions spinozistes du corps va bien au-delà d’une simple 

impossibilité à les penser simultanément; ce sont en fait deux horizons éthiques parfaitement distincts qui 

fondent cette incompatibilité‖ (Zaoui, p. 27); ‖Car Spinoza y donne en fait deux conceptions de la puissance du 

corps qui sont tout à fait complémentaires théoriquement mais s’avèrent en pratique (c’est-à-dire à toute fin 

éthique) parfaitement inconciliables‖ (Ibid., p. 24). 
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motsättning till varandra i deras respektive proportionella förhållanden.
20

 Aktiv-blivandet, 

såsom bildandet av gemensamma begrepp, handlar inte om att isolera den affektiva kroppen 

från de yttre tingen. Förmåga att påverkas betecknar snarast bredden i kroppens affektiva 

erfarande av världen, medan dess självständighet består i huruvida den är aktiv eller passiv i 

förhållande till denna erfarenhet. 

Kroppens självständighet är med andra ord helt kompatibel, även praktiskt, med dess 

förmåga att påverkas. Det återstår nu att undersöka vilket förhållande dess själsliga korrelat, 

uppfattningsförmågan (potentia percipiendum) och förmågan till insikt (potentia 

intelligendum), antar sinsemellan. Ytterst behöver vi klarlägga om det råder något samband 

mellan dessa själens och kroppens serier för att kunna tala om ett kroppens aktiv-blivande. En 

hypotes i detta stadium av undersökningen skulle vara att själens intellektuella förmåga, dess 

förmåga att bilda gemensamma begrepp, står i proportion till bredden i percipierandet av 

världen och intensiteten i kroppens affektivitet (potentia patiendum respektive potentia 

percipiendum).
21

 Aktiv-blivandet skulle enligt en sådan läsning ha ett kroppsligt korrelat som 

dess yttersta horisont av möjligt erfarande och potentiell mening.
22

 

 

Den kinetiska kroppen 

Innan vi visar att det faktiskt förhåller sig på det sättet är det dock nödvändigt att kortfattat 

visa en annan aspekt av vad Spinoza menar med en kropp. Ovan har vi diskuterat vad vi 

skulle kunna kalla den ‖dynamiska kroppen‖. Den dynamiska kroppen kännetecknas av dess 

affektivitet, det proportionella förhållandet mellan förmågan att påverkas och att handla, och 

denna affektivitet kan variera i olika grader eller intensiteter. Intensiteten eller kraften i 

                                                           
20

 Alexandre Matherons läsning av detta teorem stämmer på denna punkt överens med min: ‖Plus nous sommes 

aptes à un grand nombre d’affections, plus nombreuses sont les propriétés que notre corps possède en commun 

avec d’autres corps, plus nos affections s’expliquent par notre seule nature, plus nous sommes aptes à 

concevoir un grand nombre de choses adéquatement. Enocre une fois, variabilité et autonomie vont de pair‖ 

(Matheron, Alexandre, Individu et communauté chez Spinoza (Les Éditions de Minuit: Paris, 1969), s. 74). 
21

 Chantal Jaquet likställer utan vidare en annan av kroppens förmågor, dess handlingskraft (potentia agendi) 

med själens insiktskraft: ‖L’aptitude à agir, en effet, désigne la capacité à être cause adéquate des affections du 

corps, c’est-à-dire d’après la définition I de l’Ethique III, la capacité à produire des effets en nous ou hors de 

nous qui peuvent se comprendre clairement et distinctement par la nature du corps seul‖ (Jaquet, s. 133).  

Det är emellertid oklart om Spinoza med handlingskraft här menar förmåga till aktivt handlande, eller 

handlingar ur ett ‖svagare‖ perspektiv, det vill säga förmåga att handla oaktat om dessa handlingar är adekvata 

eller partiella. 
22

 Och i den bemärkelsen skulle vägen mot saligheten inte ta sig två praktiska uttryck, det vill säga genom 

kroppen resp. själen, såsom Zaoui påstår, utan utgöra en och samma process. 



13 
 

kroppens förmåga att påverkas och att handla är dess specifika strävan, dess conatus, vilket vi 

kommer behandla närmare i del II av undersökningen. Varje individ har med andra ord en 

viss dynamisk affektivitet som avgör ‖vad dess kropp kan göra‖. Kraften i denna affektivitet 

skiljer den ena individen från den andra i termer av ‖förträfflighet‖ eller fullkomlighet (‖Och 

av detta kan vi inse den ena själens förträfflighet framför andra‖). 

Kroppar skiljer sig å andra sidan även från varandra med avseende på rörelse och vila, 

snabbhet och långsamhet (T13, L1; EII). Detta, förklarar Spinoza, gäller vad han kallar ‖de 

enkaste kropparna‖, corpora simplicissima. Låt oss kalla detta för den kinetiska kroppen.
23

 

När kroppar utsätts för tryck som håller dem vilande i förhållande till varandra, eller 

förmedlar sina rörelser till varandra i ett visst inbördes förhållande bildar de sammansatta 

kroppar, corpora composita. En individ skiljer sig från andra just genom denna 

sammansättning: ‖[D]et som utgör en individs form består i en förening av kroppar‖ (T13, 

L4, B; EII). Förmedlingen av rörelse mellan kroppar ger upphov till intryck eller spår 

(vestigia) i kropparnas ytor. Då själen endast har kontakt med andra kroppar genom kroppens 

affektioner, är det genom tolkandet av dessa vestigia som bilder som själen föreställer sig 

tingen. I det här stadiet av undersökningen skiljer sig alltså den ena kroppen från den andra 

enligt två determinanter: Den första avser kroppens dynamik, såsom den förklarades ovan. 

Den andra avser kroppens (corpus compositum) aktuella sammansättning av kroppar 

(corpora simplicissima) och deras inbördes förhållanden av rörelse och vila, snabbhet och 

långsamhet; det vill säga den kinetiska kroppen. Formen hos en kropp avser således ingen 

förborgad essens eller inre egenskap, utan endast de specifika förhållanden av rörelse och vila 

som tillåter oss att identifiera en kropp som just ‖denna kropp‖. Den spinozistiska kroppen 

uttrycks med andra ord dels genom en dynamisk kraft, dels genom en kinetisk form.  

 

Del II 

Vi har hittills i undersökningen kommit i kontakt med en rad begrepp hos Spinoza som tycks 

utgöra mått på, eller intensiteter av aktiv-blivandet. Potentia agendi, potentia percipiendi, 

potentia intelligendi – alla tycks de ge uttryck för någon grad av ‖kraft‖ hos individen som 

                                                           
23

 Beskrivningen av den spinozistiska kroppsligheten i termer av ‖dynamisk‖ och ‖kinetisk‖ lånar jag från 

Deleuze, Spinoza: Practical Philosophy, s. 123. 
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verkar vara avgörande för dess aktivitet. Detta blivande måste alltså förstås som en dynamisk 

kraft som båda kan öka och minska gradvis. Nedan kommer vi att se hur denna dynamiska 

kraft är ett uttryck för vad Spinoza kallar conatus, samt hur denna strävan kan sägas vara den 

generella principen för kraften i aktiv-blivandet. Först kan det emellertid vara på sin plats att 

ytterligare klargöra något vad aktiv-blivande innebär genom att kontrastera det med ‖aktiva 

handlingar‖.  

 

Aktiv-blivande och aktiva handlingar 

Det är viktigt att hos Spinoza ge akt på skillnaden mellan ‖att vara aktiv‖ (agere) och ‖aktiv 

handling‖ (actio). Ur den allmänna definitionen av affekt (D3; EIII) kan vi utläsa följande:  

Med affekt förstår jag kroppens affektioner, varigenom kroppens egen handlingskraft ökas eller 

minskas, förstärks eller hämmas, och samtidigt idéerna om dessa affektioner. Om vi följaktligen 

kan vara adekvat orsak till någon av dessa affektioner, så förstår jag med affekt en aktiv handling 

(actio), eljest ett passivt tillstånd (passio). 

Låt oss erinra oss hur Spinoza förklarar agere: ‖Jag säger att vi är aktiva (Nos tum 

agere dico) då något äger rum i oss eller utanför oss, till vilket vi är adekvat orsak‖. Agere 

betecknar inte någon avslutad handling utan får här innebörden av ett slags vara-modus –  ett 

sätt att förhålla sig till den egna kroppen (‖då något äger rum i oss) och den yttre världen 

(‖eller utanför oss‖). Individens olika actiones betecknar på ett mindre generellt plan de 

enskilda handlingar eller affekter varigenom kroppens handlingskraft ökas. De är enskilda 

händelser där kroppen går från en grad av fullkomlighet till en annan.
24

 Även 

handlingskraften, potentia agendi, måste skiljas åt från aktiviteten som sådan. 

Handlingskraften kan ses som kraften hos individen att producera vissa effekter, oaktat om de 

är handlingar eller passioner, och som ett sådant begränsat fenomen äger den inte förmåga att 

uttrycka den bredare kraft som utgörs av aktiv-blivandet. Som vi kommer att se senare i 

undersökningen uttrycker handlingskraften en aspekt av aktiv-blivandet, men den kan inte 

ensam förklara aktiv-blivandet på ett uttömmande sätt. Kanske kan man här tala om 

handlingskraften som en ‖partiell aktivitet‖, såsom Chantal Jaquet föreslår. Oavsett om en 

                                                           
24

 Chantal Jaquet vidhåller en liknande tolkning: ‖Agere chez Spinoza a donc un sens plus large que actio‖  

(Jaquet, L’Unité du corps et de l’esprit: Affects, actions et passions chez Spinoza, (Presses Universitaires de 

France: Paris, 2004), s. 91. 
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handling är adekvat eller inadekvat bidrar den ändå till att producera effekter vilka i sin tur 

kan bidra till att öka kroppens affektiva förmågor.
25

 

Definitionen av en affekt ger vid lag att aktiv-blivandet innebär att i så hög grad som 

möjlig vara adekvat orsak till kroppens affektioner, det vill säga att fylla tillvaron med så 

många aktiva handlingar som möjligt: ‖Härav följer att själen är utsatt för desto fler passiva 

affekter ju fler inadekvata idéer den har, och omvänt är desto mer aktiv ju fler adekvata idéer 

den har‖ (T1, K; EIII). En adekvat idé är i strikt mening en händelse på samma nivå som en 

aktiv handling  – det är en affektion vars verkan förklaras genom den egna kroppens natur, 

det vill säga till vilken individen själv är adekvat orsak. Aktiv-blivandet är emellertid inte 

reducerbart till någon summa av individens aktiva handlingar, utan inbegriper, som vi 

kommer att se, på ett mer generellt plan de olika kroppsliga konstellationer och 

affektionsmöjligheter som dessa actiones i sin tur ger upphov till. En aktiv handling innebär 

inte enbart en adekvat idé – den ger även upphov till en produktiv rörelse mot nya horisonter 

av potentiellt handlande. Aktiv-blivandet, kommer vi att se, sträcker sig över intervallet 

mellan aktuellt och potentiellt handlande såsom utgörande en produktiv rörelse eller 

övergång. 

 

Conatus och affekt 

Skillnaden mellan inadekvata idéer (allmänbegrepp) och adekvata idéer (gemensamma 

begrepp) har vi sett vara följande: Då inadekvata idéer beskriver vad saker och ting är 

(‖Häst‖, ‖bord‖, ‖cirkel‖, etc) uttrycker adekvata idéer hur ting blir vad de är; genesen 

bakom affektiva relationer
26

, genom att redogöra för deras samstämmigheter och 

motsättningar.
27

 ‖Vad‖ någonting är kan alltså inte separeras från detta tings affektiva 

                                                           
25

 Ibid., s. 93: ”La passivité est en réalité toujours une activité partielle, car, bien que cause inadéquate, le corps 

contribue néanmoins à la production d’effets avec le concours de causes extérieures. C’est la raison poir 

laquelle elle est intégrée dans la puissance d’agir”. 
26

 I en annan passage förklarar Spinoza detta enligt följande: ‖Är t.ex. talen 1, 2, 3 givna, ser var och en att det 

fjärde proportionella talet är 6, och detta mycket klarare, därför att vi sluter till detta fjärde tal ur själva det 

förhållande som vi i en enda blick ser att det första står i till det andra‖ (T40, A; EII). Vi ser att relationen eller 

proportionen mellan talen 1 och 2 ger upphov till talet 3. Vi ser hur 3 står i proportion till 1 och 2 och 

därigenom hur det orsakas. 
27

 Snarare än att utgöra en biologisk klassifikation enligt den sexuella reproduktionens affekter, närmar sig 

Spinoza här en affektiv klassifikation, vad Deleuze kallar Spinozas etologi. En ploghäst kan således ha mer 

gemensamt med och befinna sig affektivt närmare en oxe, än med en tävlingshäst (Deleuze, Spinoza: Practical 

Philosophy, s. 122-130). Se även Pethick, s. 63 för mer om gemensamma begrepp. 
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relationer, det vill säga hur ett ting blir vad det är i relation till andra ting. Inbegripet i den 

adekvata förståelsen är alltså en viss rörelse hos varje ting (dess genetiska tillblivelse), vilken 

manifesteras i de affektiva relationer den ger upphov till. Som vi såg ovan förstår Spinoza 

affekt som de ‖kroppens affektioner, varigenom kroppens egen handlingskraft ökas eller 

minskas, förstärks eller hämmas‖. Kraften i denna övergång från en grad av fullkomlighet till 

en annan kallar Spinoza för conatus.  

För Spinoza strävar varje ting efter att förbli i sitt vara (in suo esse perseverare) i så 

hög grad det är möjligt (T6; EIII). Inget ting kan förintas, det vill säga upphöra i sitt vara, 

annat än om det möter ett annat ting av motsatt natur vars kraft överstiger dess egna kraft. 

Den conatus varigenom ett ting – låt detta vara den mänskliga kroppen – förblir i sitt vara 

utgör i själva verket detta tings essens (T7; EIII). I (T28, B; EIII) förklarar Spinoza vidare att: 

‖Nu är själens strävan, eller dess tankekraft, av naturen lika stor som och samtidig med 

kroppens strävan eller dess handlingskraft‖. Själens tankekraft (eller kroppens handlingskraft, 

beroende på under vilket attribut man betraktar kraften) är inget mindre än individens egen 

conatus. Varje individs essens är alltså ett uttryck för en viss conatus, en viss 

tankekraft/handlingskraft, eller en viss grad av fullkomlighet.
28

  

Conatus är således ett uttryck för en kraft hos individen. Denna kraft kan öka eller 

minska: ‖Vi ser alltså att själen kan undergå stora förändringar och gå över till än större, än 

mindre fullkomlighet; och dessa passiva tillstånd förklarar för oss glädjens och sorgens 

affekter" (T11, A; EIII). Glädje är den affekt varmed individen går från en grad av 

fullkomlighet till en högre. Omvänt är sorg den affekt varmed individen minskar i 

fullkomlighet (ibid.). Annorlunda uttryckt utgör glädje den affekt varigenom kroppen går från 

en grad av kraft att handla eller påverkas, eller själen från en kraft att uppfatta, till en större.
29

 

Ju större denna kraft är, desto större är i sin tur glädjeaffekten. Orsaken till glädjeaffekten blir 

emellertid en gåta eller förvirrad idé för individen så länge som den endast förhåller sig 

passivt till omvärlden. Som Spinoza skriver: glädje utgör ett passivt tillstånd – individen kan 

mycket väl växa i kraft på ett passivt sätt om tingen uppfattas ‖enligt naturens vanliga 

                                                           
28

 För varje ting gäller det alltså att det har en form (ett visst förhållande av rörelse och vila; den kinetiska 

kroppen) och en essens (ett visst spänningsförhållande i fråga om krafter, conatus; den dynamiska kroppen). 

Maxime Rovere har en liknande tolkning: ‖Il fait donc la part entre ce qui tient de la forme (qui fonde une 

différence), et ce qui tient de la force (qui fonde une supériorité). Voici comment ces deux aspects s’articulent 

l’un à l’autre‖ (Rovere, Maxime, Exister: Méthodes de Spinoza (CNRS Éditions: Paris, 2010), s. 107). 
29

 Glädjeaffekten är alltså ett tecken på en kraftökning, och inte bara kroppslig motståndskraft såsom James 

hävdar: ‖[W]e are striving to empower ourselves as embodied things whose feelings of joy and sadness are a 

reflection of our bodily resilience” (James, s. 158). 
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ordning‖. Ur ett affektivt perspektiv innebär alltså aktiv-blivandet en djupare förståelse av 

glädjeaffekten varigenom dess orsaker kan redogöras för på ett adekvat sätt. Vi kommer i del 

III se hur aktiv-blivandet inbegriper ett aktivt tolkande av glädjeaffekterna som ger upphov 

till en strävan att maximera dessa.  

 

Conatus och potentia intelligendum 

Ovan såg vi hur Spinoza likställer förmågan att bilda gemensamma begrepp som en kraft 

eller förmåga till insikt (potentia intelligendum).
30

 Det står emellertid inte klart hur denna 

förmåga till insikt hör samman med själens uppfattningsförmåga (potentia percipiendum) 

eller kroppens förmågor (potentia agendum och potentia patiendum). Om vi tolkar 

uppfattningsförmågan och kroppens förmågor som i första hand passiva förmågor (vilket är 

den tolkning som Zaouis läsning pekar mot), riskerar vi inte att introducera en ny form av 

dualism i den spinozistiska ontologin? En passivt mottagande kropp med en aktivt 

jämförande själ.
31

 Utgör kroppen endast ett passivt förmedlande av obearbetade sinnesdata 

(affektioner) för själens bildande av gemensamma begrepp? Conatus skulle då vara bredden 

och intensiteten i individens upplevelser och intryck, medan insiktskraften skulle utgöra 

förmågan att utifrån denna dynamiska erfarenhet forma gemensamma begrepp varigenom 

erfarenheten antar en aktiv betydelse. Uppdelningen av individen i kropp och själ skulle 

således endast delvis övervinnas i Spinozas monistiska ontologi, eftersom förnuft och passion 

enligt denna tolkning bibehåller sina traditionella betydelser.  

Spinoza reder ut de eventuella tvivel vi kan ha i den frågan i följande passage: ‖[O]ch 

därför gäller för själen att försåvitt den känner sorg, såtillvida minskas eller hämmas dess 

insikts-, det vill säga dess handlingskraft‖ (T59, B; EIII)
32

. Insiktskraften likställs med 

handlingskraften, det vill säga dessa ökar eller minskar ‖samtidigt‖ (eller rättare sagt 

uttrycker varandra) i proportion till en viss glädje- eller sorgeaffekt. Nu är själens 

handlingskraft lika stor som kroppens handlingskraft, och denna kraft är inget mindre än 

                                                           
30

 T29, A samt T13, A; EII. 
31

 En analys av Spinozas vokabulär ger visserligen ett visst stöd åt en sådan tolkning: Potentia intelligendi 

används nästan uteslutande för att beteckna den adekvata förståelsen av tingen, det vill säga den aktiva själen. 

Potentia percipiendi och potentia agendi används i sin tur nästan uteslutande för att beteckna kroppens förmåga 

att handla och påverkas av tingen.  
32

 ―[...] adeoque mens quatenus contristatur, eatenus eius intelligendi, hoc est eius agendi potentia minuitur vel 

coercetur‖ (min emfas). 
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individens egen conatus. Alltså är även insiktskraften ett uttryck för conatus.
33

 Varje ökning 

av kraften hos en individ ger utslag på såväl den själsliga som den kroppsliga nivån, vilket 

följaktligen gör det meningsfullt att tala om ett kroppens aktiv-blivande.
34

 Detta kroppsliga 

aktiv-blivande bör inte förstås blott i sekundär mening som om kroppen endast skulle vara 

indirekt aktiv i förhållande till själen, det vill säga såsom passivt mottagande för själens 

aktiva jämförande. Vi måste som sagt akta oss för den typen av tolkningar om vi inte vill 

återinföra en ny typ av dualism hos Spinoza. 

 Det stämmer visserligen att kroppen i strikt mening inte äger förmåga att bilda 

idéer – dessa kan bara förstås under tänkandets attribut, det vill säga såsom bilder eller tecken 

hos själen. Men precis som det är viktigt att inte förväxla aktiv-blivandet (agere) hos 

individen med dess enskilda aktiva handlingar (actiones), måste vi ge akt på att inte förväxla 

tänkandet (cogitare) med dess enskilda cogitativa representationer – tänkandets tecken får 

inte förväxlas med tänkandet självt som kraft att uttrycka. Som vi såg ovan i fallet med den 

kinetiska kroppen, affekteras kroppen av de yttre tingen genom att de lämnar spår, vestigia, i 

den. Själen betraktar dessa spår och föreställer sig därigenom vissa ting som närvarande. 

Själen är mer kapabel att på ett sanningsenligt sätt tolka dessa spår ju större dess insiktskraft 

är, det vill säga ju större dess förmåga är att bilda gemensamma begrepp (att genetiskt förstå 

tingen i förhållande till varandra). Denna insiktskraft varierar från person till person i enlighet 

med den specifika conatus som uttrycker individens essens som ett visst mått av kraft. 

Kraften i tolkningen, dynamiken och intensiteten i den adekvata tolkningen av dessa vestigia, 

finner därmed sina kroppsliga korrelat i det dynamisk-intensiva mått av kraft som kroppens 

förmågor att handla eller påverkas utgör. 

Spinoza är emellertid själv något missvisande då han talar om att själen ‖betraktar 

kropparna‖ och därigenom ‖bildar sig föreställningar‖ (T17, A; EII). Sådana formuleringar 

tycks ge vid lag att det skulle finnas någon ‖själ i maskinen‖, en homunculus eller ett inre 

tolkande öga för vilket kroppens affektioner åskådliggörs. Detta kan emellertid inte vara 

                                                           
33

 Spinoza är inte helt konsekvent i hur han använder de olika begreppen potentia percipiendi, potentia 

cogitandi, potentia intelligendi och potentia agendi. Det faktum att det inte är förrän i slutet av Etikens tredje 

bok som han explicit likställer insiktskraft med handlingskraft får räknas som en av svagheterna i bokens 

argumentation och tydlighet. 
34

 Som Susan James skriver: ‖While the Ethics portrays the quest for understanding as an adventure of the 

mind, there is a parallel bodily account to be given. When we extend our understanding, our bodies must 

somehow become more powerful, that is to say, more capable of maintaining their ratios of power and rest in 

the face of their encounters with external things” (James, s. 151). Som jag har visat ovan utgör aktiv-blivandet 

kroppsliga korrelat inte bara en reaktiv kraft att bevara den kinetiska kroppens ratio, såsom James påstår, utan 

även en dynamisk kraft varigenom kroppens affektiva förmågor ökas.  
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fallet om vi skall vara trogna Spinozas monistiska ansats. Kroppens förmåga att handla och 

påverkas utgör visserligen mått på hur pass ‖öppen‖ den är i sitt erfarande av världen, 

bredden i dess perceptiva fält, intensiteten i dess sensibilitet. Kraften i erfarandet uttrycker 

emellertid även på ett immanent sätt kraften i tolkningen. Ju rikare erfarenheten av världen är, 

desto tydligare och intensivare upplevs dess affektiva relationalitet i förhållande kroppen. 

Snarare än en ‖grund‖ för erfarenheten blir kroppen hos Spinoza ‖rum‖ eller ‖händelse‖.
35

 

Kroppen är navet som affektiv-intensivt uttrycker världen på olika sätt, kopplar sig samman 

med världen för att bilda mer eller mindre stabila affektiva konstellationer som uttryck för 

dess specifika conatus. Tänkandet är endast ett uttryck för kraften i denna kroppsliga 

affektivitet – eller rättare sagt kraften att uttrycka denna affektivitet
36

 samt att därigenom ge 

den en aktiv och produktiv mening, och i den mån bör aktiv-blivandet även tillskrivas sin 

rättmätigt kroppsliga dimension. I undersökningens tredje och avslutande del kommer det att 

framgå hur aktiv-blivandet kan förstås som ett visst kroppslig inrättande, tänkt att öppna upp 

kroppen för ett rikare erfarande av världen. Detta kroppsliga inrättande innefattar ett visst 

kunnande eller en viss teknik, förstådd som förmågan att ordna goda möten med de yttre 

tingen. Aktiv-blivandet, kommer vi se, innebär ett kroppsligt komplex-blivande; konsten att 

ur kroppen skapa nya konstellationer av sammansättningar varigenom dess conatus växer 

eller ökar i kraft. 

 

Del III 

Vi har ovan sett hur förmågan att bilda gemensamma begrepp kan ses som ett uttryck för 

själens insiktsförmåga. Ju större insikt själen äger, desto större är dess aktivitet (D2; EIII). Ju 

större förmågan att bilda gemensamma begrepp är, desto större är följaktligen själens kraft att 

bli aktiv. Då insiktsförmågan kan variera från person till person i enlighet med individens 

specifika conatus, äger således även förmågan att bilda gemensamma begrepp denna 
                                                           
35 

‖This means that bodies can be considered in terms of affective relations and these relations are not reducible 

to the type of ’thing’ that a body is. Rather, a body is called such-and-such a thing because of a certain 

durational integrity that is experienced amongst affective relations. The body can thus be considered as the site 

of affectivity but not a ground, for it is the transcience and relationality of the bodily that is pivotal here, rather 

than some kind of static substance – the body as transitional or as the site of affectivity is always-already 

affective and durational. The body should not be considered as a mere thing that undergoes various events 

therefore, but as the very site of events, as ’evental’‖ (Pethick, s. 40f). 
36

 Vilket under inga omständigheter får förväxlas med en deskriptiv kraft. Tankandet får inte förväxlas med 

tänkandets tecken. 
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variabilitet.
37

 Frågan är då hur man förmår själen att bilda gemensamma begrepp, under vilka 

omständigheter denna förmåga blir starkare, samt vilken roll kroppen spelar i detta. 

 

Corpus pluribus modis disponitur: Aktiv-blivande som kroppsligt inrättande 

Spinoza skriver i (T14; EII) att ‖Den mänskliga kroppen är ägnad att uppfatta mycket, och 

desto mer ägnad, på ju fler sätt dess kropp kan inrättas‖, och något senare i (T39; EII): 

‖Härav följer att själen är desto mer i stånd att uppfatta mångahanda ting adekvat, ju mer dess 

kropp har gemensamt med andra kroppar‖. Att uppfatta mångahanda ting adekvat, det vill 

säga att bilda gemensamma begrepp om dem, är att bli aktiv. Kraften i detta aktiv-blivande är 

desto större, ju mer kroppen har gemensamt med de yttre tingen som den erfar i tillvaron. Att 

bli aktiv tycks således på den mest grundläggande nivå handla om att skapa den egna 

kroppens innebörd i samspel med de yttre tingen. Hos Spinoza suddas på sätt och vis den 

ontologiska skiljelinjen ut mellan kropp och själ och erfaren omvärld. Genom de 

gemensamma begreppens produktiva förmedling erhåller subjekt och värld sin betydelse från 

varandra i en växelverkan vars kraft ökar eller minskar i förhållande till kroppens komplexitet 

och sensibilitet. Aktiv-blivandet är samtidigt ett kroppsligt komplex-blivande. 

 Som vi såg ovan kan skillnaden mellan inadekvata och adekvata idéer förstås som 

förmågan hos föreställningen att antingen betrakta tingen extrinsikalt (det vill säga som 

representationer eller beskrivningar av tingen – och häri ligger det transcendentala 

misstaget), eller intrinsikalt (det vill säga genom ett aktivt affektiv-relationellt 

sammankopplande av tingen med den egna kroppen – föreställningen som affektiv kraft): ‖Ty 

så ofta [själen] inifrån inrättas (interne disponitur) på det ena eller det andra sättet, så 

betraktar den tingen klart och tydligt‖ (T29 A; EII, min emfas). Med detta själsliga inrättande 

eller disponerande bör vi förstå det aktiva sammankopplandet av kroppen (såsom varande 

själens objekt) med yttre ting i allt mer komplexa och sammansatta affektiva konstellationer. 

Etik hos Spinoza, kommer vi att se, utgör i själva verket konsten att aktivt producera denna 

allt mer mångfasetterade kropp: aktiv-blivandet bör i första hand förstås som ett etiskt 

förfarande, en teknik och en kunskap om vad som är nyttigt respektive onyttigt för den egna 

kroppen – definierat av Spinoza i termer av gott och ont. Det rör sig om ett sätt att tänka kring 

etik som radikalt skiljer sig från det sätt som vi är vana att tänka på. För att förstå de djupare 

                                                           
37

 Här följer jag Alexandre Matherons tolkning av de gemensamma begreppen. För utförligare om detta, se 

Matheron, s. 71-74. 
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implikationerna av vad en sådan etik innebär, och hur etikens konst är knuten till en kroppslig 

teknik, måste vi först reda ut vad Spinoza menar med ‖kroppsligt inrättande‖ och ‖nytta‖ 

respektive ‖onytta‖. 

 

Nyttigt och onyttigt 

Vissa ting kan sägas vara nyttiga för kroppen i den mån de ökar dess kraft. Omvänt är andra 

ting onyttiga i den mån de minskar denna kraft. Ett ting är inte i sig nyttigt eller onyttigt utan 

erhåller sitt värde endast i relation till en viss förkroppsligad individ – det som är onyttigt för 

en kan vara nyttigt för en annan. De yttre tingen ökar kroppens kraft (eller fullkomlighet) om 

de går samman med kroppen för att bilda en ny kropp – en ‖mer‖ sammansatt kropp. Detta 

kan förstås som att kroppens affektiva möjligheter ökar i och med att dess beröringspunkter 

med omvärlden multipliceras och intensifieras. Graden av sammansättning hos en individ kan 

hos Spinoza ses som ett mått på dess fullkomlighet. Ju större eller komplexare en individs 

kroppsliga sammansättning är, desto större är i sin tur dess fullkomlighet eller kraft. Att öka i 

kraft är således att öka i sammansättning. 

Med detta ska inte förstås att kroppen går från en essens (conatus
38

) eller en form 

(inbördes förhållande av rörelse och vila) till en annan.
39

 Som vi såg i fallet med de enkla och 

sammansatta kropparna i Etikens andra del (beskrivningen av den kinetiska kroppen), är det 

fullt möjligt för en kropp och ingå en sammanslutning med en annan utan att dess interna 

rörelseförhållanden ändras. Kroppen ökar med andra ord i kraft, men förblir en och samma 

kropp i den mån de interna rörelseförhållandena mellan dess konstitutiva delar (corpora 

simplicissima) bevaras. Kroppen minskar å andra sidan i kraft då något yttre ting bryter ned 

dess interna förhållanden av rörelse och vila.
40

 Om kroppens interna förhållanden bryts ned 

                                                           
38

 ―Den strävan (conatus) varmed varje ting bemödar sig om att förbli i sitt vara, är ingenting annat än detta 

tings verkliga essens‖ (T7; EII). 
39

 ‖Man bör nämligen framför allt ge akt på att jag, när jag säger att någon övergår från en mindre till en 

större fullkomlighet och omvänt, inte menar att han förvandlas från en essens eller form till en annan – en häst 

t. ex. förintas nämligen lika väl om den förvandlas till en människa som om den förvandlas till en insekt – utan 

att vi föreställer oss att hans handlingskraft, försåvitt denna förstås genom hans egen natur, ökas eller minskas‖ 

(Inledning; EIV). Man bör alltså noga ge akt på skillnaden mellan ‖att övergå‖ (transire) från en fullkomlighet 

till en annan och att förvandlas (mutatur) från en natur till en annan.   
40

 ‖Det som åstadkommer att det förhållande av rörelse och vila som den mänskliga kroppens delar har till 

varandra bevaras, är gott; och det å andra sidan ont, som åstadkommer att den mänskliga kroppens delar intar 

ett annat förhållande av rörelse och vila till varandra‖ (T39; EIV).  
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till en viss grad är det inte längre meningsfullt att tala om ‖samma‖ individ, utan den har gått 

från en form till en annan. 

Att förstå conatus och kroppslig sammansättning som olika uttryck för en och samma 

affektiv kraft hos individen ligger helt i linje med Gilles Deleuzes påstående att Etiken bör 

förstås som en etologi snarare än en organisk bestämning av kroppen. Den spinozistiska 

kroppen kan inte förstås som utgörande en viss individ av någon art eller något släkte. 

Essensen hos varje individ bestäms i varje ögonblick enligt dess affektiva möjligheter och 

potenser, ‖vad en kropp kan göra‖, vilka på ett mer eller mindre abstrakt plan uttrycker dess 

specifika conatus: 

Spinozas etik har inget att göra med en moralism; han förstår den som en etologi, det vill säga 

som en sammansättning av snabba och långsamma hastigheter, förmågor att affektera och att 

affekteras på detta immanensplan [...] Så ett djur, ett ting, kan aldrig skiljas åt från dess 

förhållanden till världen. Insidan är endast en vald utsida, och utsidan blott en projekterad insida. 

Metabolismers hastighet eller långsamhet, perceptioner, handlingar och reaktioner länkas samman 

för att bilda en viss individ i världen.
41

 

Yttre ting kan alltså vara nyttiga eller onyttiga för kroppen i den mån de sluter sig 

samman med den eller bryter ned den, och därigenom bildar en mer eller mindre sammansatt 

kropp – det vill säga ökar eller minskar individens affektiva kraft. Det som ökar kraften ger 

upphov till en glädjeaffekt hos individen. Det som å andra sidan minskar kraften ger upphov 

till en sorgeaffekt. Affekterna kan således tolkas som tecken på vad som är nyttigt respektive 

onyttigt för kroppen i den mån dess affektiva kraft eller förmåga ökas eller minskas: 

Det som inrättar den mänskliga kroppen så att den kan påverkas på flera sätt, eller som sätter den i 

stånd att på flera sätt påverka yttre kroppar, är nyttigt för människan, och desto nyttigare ju mer 

ägnad kroppen därav görs att påverkas och påverka andra kroppar på flera sätt, och omvänt är det 

skadligt som gör kroppen mindre skickad för detta (T38; EIV). 

                                                                                                                                                                                     
Om förstörelsen av en viss kropp genom omvandlingen till en annan nämner Spinoza en viss ‖spansk 

diktare‖: ‖Det inträffar nämligen emellanåt att en människa undergår sådana förändringar att det inte är lätt 

att säga att hon är densamma – som jag hört berättas tidigare om en viss spansk diktare som hade angripits av 

sjukdom och, ehuru han hämtade sig därifrån, likväl förblev till den grad glömsk av sitt föregående liv att han 

inte trodde att de komedier och tragedier han skrivit vore hans egna och faktiskt skulle ha kunnat hållas för ett 

fullvuxet barn, om han också hade glömt sitt modersmål‖. Det samma, menar Spinoza, tycks gälla övergången 

från barndom till vuxenhet: ‖Och om detta verkar otroligt, vad skall vi då säga om barnen? Dessas natur anser 

en man av framskriden ålder vara så skild från hans egen att han inte skulle kunna övertygas om att han 

någonsin ha varit barn, om han inte från andra gjorde en förmodan beträffande sig själv‖ (T39, A; EIV).  
41

 Deleuze, Spinoza: Practical Philosophy, s. 125 (min översättning). 
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Låt oss jämföra denna passage med ovan anförda (T14; EII): ‖Den mänskliga kroppen är 

ägnad att uppfatta mycket, och desto mer ägnad, på ju fler sätt dess kropp kan inrättas‖; och 

(T13, A; EII): ‖ju mer ägnad någon kropp är framför andra att utföra flera handlingar eller att 

påverkas på flera sätt samtidigt, desto mer i stånd är dess själ framför andra att samtidigt 

uppfatta åtskilligt‖. Då kroppen ökar i kraft, det vill säga ökar i förmåga att uppfatta och 

handla, inrättas den enligt den nya sammansatta kropp som uppstår till följd av mötet med 

vissa nyttiga yttre ting. Inrättandet är alltså ett resultat av mötet och sammanslutningen med 

nyttiga ting. På ju fler sätt kroppen kan inrättas, desto större är dess kraft. Att växa i kraft är 

med andra ord att kroppsligt inrättas på en mängd olika sätt, och detta enligt de yttre tingens 

nytta i förhållande till den egna kroppen. Inbegripet i denna den spinozistiska kroppens 

affektiva kraft är samtidigt en aktuell kraft (komplexiteten och intensiteten i en kroppslig 

sammanslutning) och en potentiell kraft (dess förmåga att ingå i nya mer komplexa 

sammanslutningar). Inbegripet i denna affektiva kroppslighet är med andra ord även en viss 

öppenhet gentemot erfarenheten varigenom varje inrättning i sin tur öppnar upp kroppen mot 

nya erfarenheter.
42

 Varje möte med tingen öppnar upp kroppens erfarenhetsfält och inrättar 

den enligt nya horisonter av möjlig tillväxt. Kroppen är aldrig bara en inrättning och kraften i 

denna, utan alltid samtidigt en förmåga eller potential att inrättas på flera sätt. Varje 

handlings- eller perceptionströskel, den ‖aktuella‖ kroppens kraft, ger i sin tur upphov till en 

rörelse mot nya, vilket innebär att den spinozistiska kroppen aldrig ges i dess hic et nunc, 

utan måste förstås i rörelsen eller övergången mot de förmågor som redan är inbegripna i dess 

strävan. Kroppens kraft är samtidigt dess potential och således befinner den sig alltid redan i 

en övergång mot nya potenser och sammansättningar. Den är aldrig någon grund för den 

affektiva erfarenheten, utan måste förstås som dess plats, och som sådan befinner den och 

dess affektiva horisonter sig alltid i rörelse. Tanken, i sin tur, såsom varande ett uttryck för 

denna kroppslighet, kan följaktligen inte äga rum i någon självständig sfär av isolerat 

tänkande, där klarheten och tydligheten skulle bero på hur lite tänkandet påverkades av 

kroppens affektioner. Tänkandet för Spinoza är alltid in media res och i den mån går det inte 

att separera från den affektiva kroppens rörliga och varierande konstellationer. 

 

                                                           
42

 Denna tolkning föreslås även av Pascal Séverac: ‖On peut interpréter l’augmentation de l’aptitude à être 

affecté comme une ouverture du corps aux affections déterminées par les corps extérieurs. Être un corps apte à 

être affecté de multiples façons à la fois, ce serait être capable d’être traversé par de multiples affections 

s’expliquant par les propriétés communes à soi et aux corps affectants. Le devenir actif du corps serait ainsi un 

devenir sensible, un élargissement de la sensibilité du corps en chacune de ses parties‖ (Séverac, Pascal, ―Le 

devenir actif du corps affectif‖, Astérion, 3 (2005), hämtad 09 maj 2016. URL : http://asterion.revues.org/158.). 
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Gott och ont 

Nyttiga är alltså sådana ting som ökar kroppens förmåga till handlande och att påverkas av 

yttre kroppar på flera sätt samtidigt. I den mån en individ påverkas av ett sådant yttre ting 

upplever denne en glädjeaffekt. Men affekter måste inte nödvändigtvis vara aktiva, vilket vi 

har sett ovan. Skillnaden mellan aktivitet och passivitet ligger i huruvida man kan göra sig till 

adekvat orsak till de affektioner varigenom individen påverkas av de yttre tingen, det vill 

säga genom att bilda sig gemensamma begrepp om dem: ‖Om vi följaktligen kan vara 

adekvat orsak till någon av dessa affektioner, så förstår jag med affekt en aktiv handling, 

eljest ett passivt tillstånd‖. 

För att aktivt växa i kraft krävs det följaktligen att vi bildar oss en förståelse för varför 

ett ting ger upphov till glädje, det vill säga genom att vi reder ur orsakerna bakom dess nytta. 

Kunskapen om vad som är nyttigt respektive onyttigt för oss definierar Spinoza som 

skillnaden mellan gott och ont: ‖Med gott menar jag det som vi säkert vet vara nyttigt för 

oss‖ (D1; EIV); ‖Med ont menar jag det som vi säkert vet hindra oss från att vara i besittning 

av något gott‖ (D2; EIV). Det goda är alltså det som är nyttigt för oss, med andra ord det som 

ökar vår kraft, förenat med kunskapen om nyttan (orsakerna bakom den affektiva relation 

som ett yttre ting ger upphov till).
43

 Att aktivt öka i fullkomlighet eller kraft innebär alltså att 

handla enligt en kunskap om vad som är nyttigt eller onyttigt för den egna kroppen. Att aktivt 

växa i kraft är en praktik som bygger på en kunskap – den etiska praktiken sådan den 

kommer till uttryck i Etiken. Att aktivt skapa goda eller nyttiga sammansättningar eller möten 

med de yttre tingen för att därigenom växa i handlingskraft eller förmåga till insikt. Men 

denna praktik består inte enbart i att förmedla goda möten mellan kroppen och de yttre tingen 

genom kunskapen om vad som är gemensamt för dem båda. Inbegripet i den är även 

förmågan att undvika skadliga affekter:  

En affekt som hänför sig till flera orsaker, som själen betraktar samtidigt med själva affekten, är 

mindre skadlig, och vi lider mindre av den och påverkas mindre i förhållande till varje enskild 

orsak, än om det gäller en annan lika stor affekt som hänför sig till en enda eller färre orsaker (T9; 

EV).  

Det rör sig i Etiken om en konst att inrätta kroppen på ett sådant sätt att dess affektioner 

aldrig hänför sig till endast ett fåtal orsaker: för att bevara dynamiken i kroppens affektivitet 

                                                           
43

 Således, skriver Spinoza, tenderar vi att begära något eftersom vi anser det vara gott. Men i själva verket 

betraktar vi ting som goda eftersom vi begär dem (T9, A; EIII). 
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krävs det att den inrättas i en ständigt omväxlande miljö. På så vis befinner sig kroppen och 

dess förmågor i ständig rörelse; dess dynamik stelnar aldrig i en orörlig homeostas. Själen, i 

den mån den inte har fullständig kunskap om alla dess kropps affektioner, är samtidigt aktiv 

och re-aktiv och såtillvida bestäms dess kraft alltid i intervallet mellan dessa två modi. Den 

dynamiskt inrättade kroppen i den del av själen som är passiv kan alltså också uppfattas som 

ett reaktivt motmedel för själen att bevara tankekraftens rörlighet.
44

 Kroppens sensibilitet 

garanterar själens mobilitet.
45

 Denna själens mobilitet kan ses som dess förmåga att inte låta 

sitt begär gå till överdrift:  

Ty de affekter vi dagligen har att kämpa med hänför sig i flertalet fall till någon del av kroppen 

som påverkas mer än de övriga, och därför går affekterna mestadels till överdrift och håller själen 

till den grad fast i betraktandet av blott ett enda föremål att den inte är i stånd att tänka på annat 

(T44, A; EIV) 

Då aktiv-blivandet bland annat innefattar själens förmåga att ‖samtidigt uppfatta åtskilligt‖ 

(T13, A; EII), gäller det att inte låta själen fastna i betraktandet av det ena eller det andra 

föremålet. Ju större förmåga själen äger att betrakta flera ting samtidigt – vilket i sin tur är ett 

uttryck för dess förmåga att bilda gemensamma begrepp (T29, A; EII) – desto mindre 

                                                           
44

 James delar denna tolkning: ‖Empowering ourselves is a process of acknowledging our embodied 

vulnurabilities and counteracting them by creating environments in which our bodies are protected against the 

dual limitations of lack and loss. Moreover, knowing how to bring this about is an essential aspect of the 

process of using our understanding to live well‖ (James, s. 155). James tenderar dock, som ovan noterat, att 

tolka den spinozistiska kroppsligheten i allt för reaktivistiska eller statiska termer. Kroppen måste förstås både 

ur dess aktiva som dess reaktiva förmågor för att vi ska kunna tala om ett kroppens aktiv-blivande. Den är inte 

bara motstånd och försiktighet – att leva den aktiva kroppen är också ett mod och en vilja att testa dess gränser.  
45

 Spinoza kommer med en möjlig fysiologisk förklaring till detta i (T13, A, Ax3): ‖Ju större eller mindre de 

ytor är varmed en individs eller sammansatt kropps delar vilar på varandra, desto svårare eller lättare är det 

att få dem att ändra sitt läge, och följaktligen är det i samma mån svårare eller lättare att åstadkomma att 

individen själv antar en annan form. Och därför kallar jag kroppar vilkas delar vilar på varandra med stora 

ytor hårda, och sådana vilkas delar på varandra med små ytor mjuka, och slutligen sådana vilkas delar rör sig 

om varandra flytande‖.  

Det tycks som att Spinoza avser att ge en förklaring på de minsta kropparnas nivå till hur en individ 

kan vara mer eller mindre känslig än en annan i fråga om att gå från en form till en annan. Att totalt förlora sin 

tidigare form innebär emellertid att dö som individ. Men kanske kan indelningen av kroppar i hårda, mjuka och 

flytande kroppar tjäna till att förklara intensiteten i rörelseförmedlingen hos en sammansatt kropp (en individ). 

En individ vars sammansättning utgörs av mjuka ytor skulle i sådana fall äga en större förmåga att påverkas av 

yttre ting. Å andra sidan tycks Spinoza mena att en sådan individ också är mer instabil. Är instabiliteten det pris 

som den sensibla kroppen får betala? En sådan tolkning skulle gå emot Fredrika Spindlers påstående att den 

dynamiska kroppen samtidigt måste vara motståndskraftig (Spindler, Fredrika, Spinoza: multitud, affekt, kraft 

(Glänta Produktion: Göteborg, 2009), s. 160). Spindler förklarar här kroppens kraft relativt till kvantiteten i dess 

sammansättning. Men Spinoza gör, som vi sett, även en kvalitativ åtskillnad mellan olika typer av 

sammansättningar (hårda, mjuka, flytande). Ur detta perspektiv blir förhållandet mellan den dynamiska och den 

kinetiska kroppen svårare att reda ut. 
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benägen är den att låsas fast i sitt betraktande av tingen. Den sensibla kroppen bevarar 

öppenheten och rörligheten i det erfarenhetsfält ur vilket aktiv-blivandet hämtar sin kraft.  

 

Experimenterande 

Ett ting är alltså gott eller ont i den mån det ökar eller minskar kroppens affektiva förmågor. 

Etiken, i den mån vi förstår den som kunskapen om det goda och det onda, är således 

kunskapen om att ordna goda möten med tingen för att därigenom ge upphov till nya, mer 

sammansatta och mångfaldiga affektiva relationer till dem. Varje god sammansättning ger 

upphov till en ny kraft hos individen, en kraft som har ett dubbelt uttryck: Den affektiva 

kroppen, med dess förmågor att handla och påverkas på flera sätt samtidigt, finner sitt 

själsliga korrelat i insiktskraften och det är i enheten dem emellan som aktiv-blivandet måste 

förstås. 

 Om vi förstår aktiv-blivandet uteslutande som en själslig process, det vill säga endast 

som formandet av gemensamma begrepp, går vi miste om det dynamisk-intensiva 

erfarenhetsfält ur vilket detta formande hämtar sin kraft och näring. Vi riskerar att förstå 

tänkandet som ett deskriptivt registrerande av kroppens affektioner, snarare än som en 

produktiv kraft som ger betydelse åt, men samtidigt erhåller sin betydelse av denna kropp. 

Om vi däremot förstår aktiv-blivandet uteslutande som en kroppslig process riskerar vi å 

andra sidan att reducera alla kroppens affektioner till ett och samma plan av erfarenhet och 

därigenom omöjliggöra varje distinktion mellan gott och ont. Etiken skulle då inte vara en 

etik överhuvudtaget, utan snarare en fysiologi. Vi måste alltså förstå aktiv-blivandet både ur 

dess själsliga som dess kroppsliga aspekter. 

 Vi såg ovan hur den spinozistiska kroppsligheten kan definieras både som dynamisk 

och kinetisk, som essens (en viss affektiv relationalitet) och som form (ett visst förhållande, 

ratio, av rörelse och vila mellan dess konstitutiva delar). Vi har emellertid ingen a priori 

kunskap om de exakta proportionerna av rörelse och vila hos den kinetiska kroppen. Som 

Spinoza uttrycker det: ‖Och i själva verket har ju ingen hittills fastställt vad kroppen är i 

stånd till [...] Ingen har nämligen hittills lärt känna kroppens byggnad så noggrant att han 

kunnat förklara alla dess funktioner‖ (T2, A; EIII). Vi har således inte heller någon kunskap 

om varför en viss kropp är nyttig eller onyttig för en annan. Det krävs experimenterande för 

att ta reda på detta. Först genom att gång på gång utsätta kroppen för olika former av möten 
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med andra kroppar (vilka affektivt registeras för själen som glädje eller sorg) kan vi nå någon 

kunskap om det goda (vad vår kropp har gemensamt med en annan).  

 För att bli aktiva krävs det att vi lär känna såväl den egna kroppen som de yttre 

tingens natur. Eftersom kroppens affektioner samtidigt innesluter den egna kroppens natur 

som den yttre kroppens, är det genom att aktivt testa dess yttersta affektiva gränser i 

förhållande till den erfarna världen som vi kan lära känna dess natur. Denna natur, i den mån 

aktiv-blivandet är en ständigt pågående praktik, kan förstås som ett kroppsligt spänningsfält 

(förmåga att handla och påverkas) vars omfattning än minskar än ökar, och i denna pågående 

rörelse som växlar mellan att vara aktiv och reaktiv blir kroppen alltid-redan mer eller mindre 

än vad den var. Först genom experimenterandet kan vi ta reda på vad som stärker och 

expanderar detta spänningsfält, med andra ord att göra sig till adekvat orsak. Som vi visade 

ovan är individens specifika conatus dess kraft; inte bara i dess aktualitet utan även i dess 

potentialitet. ‖Vi vet inte vad en kropp kan göra‖ kan således förstås som en appelation att 

‖låsa upp‖ denna dolda potential som varje kropp äger att ‖bli vad den är‖ i Nietzsches 

mening. Kroppen i sig ‖är‖ redan denna potential, kroppen är alltid så perfekt som den kan 

vara – av naturen finns det ingen brist i den (inledning; EIII). Etiken är således den konst 

varigenom denna dolda potential utforskas genom experimenterandet – att genom kroppens 

relationella affektivitet till omvärlden ta reda på vilka möten som stärker den eller bryter ned 

den. Detta är att skapa den intensiva kroppen. Kroppens potential frigörs emellertid även 

genom att den förmås att affekteras av ett stort antal ting, snarare än ett begränsat eller litet 

antal: ‖En affekt som hänför sig till flera orsaker är mindre skadlig än en som hänför sig till 

en enda‖. Detta är att skapa den sensibla kroppen. Experimenterandet kan alltså sägas utgöra 

den grundläggande existentiella inställning som kännetecknar filosofens relation till 

omvärlden, där varje gott möte i sin tur ger upphov till en ny impuls av utforskande enligt 

kroppens sensibla och intensiva axlar. Däri ligger kroppens aktiv-blivande och det är därför 

som Spinoza definierar människans yttersta mål, inte som någon perfektion att uppnå, utan 

som begäret som sådant:
46

 

                                                           
46

 Som Deleuze skriver: ‖The end of Philosophy, or the first part of Method, does not consist in our gaining 

knowledge of some thing, but in gaining knowledge of our power of understanding. Not of gaining knowledge of 

Nature, but gaining a conception of, and acquiring, a higher human nature‖ (Deleuze, Expressionism in 

Philosophy: Spinoza, s. 129).  

Genom att aktivt-experimentellt utforska vår kropp i dess relationer till de yttre tingen når vi en 

förståelse inte bara för dess dynamiska natur (förmåga att handla och påverkas), utan även om vår egen förmåga 

att förstå (insiktskraften såsom varande tänkandets korrelat till kroppens krafter). Denna förståelse kan ses som 

en aktiv omvandling till en högre natur, ett nytt modus av varande. 
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Därför är det yttersta målet för en människa som leds av förnuftet, det vill säga det yttersta begär 

varigenom hon strävar efter att behärska alla de andra, detta begär, varigenom hon bringas till att 

adekvat uppfatta sig själv och alla de ting som kan falla inom omfånget för hennes insikt‖ 

(Appendix, 4; EIV, min emfas.) 

Etiken är inte ett sätt att undfly världen eller kroppen för att i själens palats söka efter 

det goda. Ej heller rör det sig om någon självrannsakan. Etik för Spinoza är en levnadskonst, 

ett sätt att fördjupa och intensifiera erfarenheten av världen och den egna kroppen. Att låta 

det som ‖enligt naturens vanliga ordning‖ förståddes passivt erhålla en aktiv betydelse. 

Kunskapen om det goda och det onda nås och får sin mening endast ur erfarenheten i relation 

till en affektiv-relationell kropp vars krafter och förmågor samverkar med andra kroppar. 

Som Spinoza skriver:  

Det bästa vi därför kan göra, så länge vi inte har någon fullkomlig kunskap om våra affekter, är att 

tänka ut ett riktigt levnadssätt, det vill säga bestämda levnadsregler, och inprägla dessa i minnet 

och ständigt tillämpa dem på de enskildheter som vi ju ofta möter i livet, för att vår 

föreställningsförmåga därmed i riklig mån skall påverkas av dem och de alltid skall vara till hands 

för oss (T10, A; EV). 

Etik är ett levnadssätt – en konst och en teknik. Inte bara ratio, utan även praxis. Denna 

undersökning har visat hur denna praktik utgörs av aktiv-blivandet, och hur detta blivande 

ytterst bestäms av kroppens organisation som gränsen och möjligheten för all etik och allt 

tänkande. 

 

Avslutande ord 

Den här undersökningen har tittat närmare på det kroppsliga korrelatet till vad vi har kallat 

aktiv-blivandet i Etiken. Att bli aktiv hos Spinoza handlar om att nå adekvat förståelse för 

saker och ting; inte sådana de är i sig själva, utan sådana de är i sin relation till den mänskliga 

kroppen. Den aktivitet varigenom själen når denna adekvata förståelse utgörs av de 

gemensamma begreppens konst. Men, som Spinoza skriver, själen har endast tillgång till de 

yttre tingen genom kroppens affektioner – eller mer precist: själen uttrycker endast dessa 

kroppens affektioner, den beskriver inte någon ‖yttre verklighet‖. Ju större komplexitet 

kroppen äger, desto fler aspekter delar den med andra kroppar. Själen, såsom varande 



29 
 

kroppens idé, kommer alltså att kunna forma fler gemensamma begrepp ju mer komplex dess 

kropp är.  

Tänkandet, för Spinoza, äger inte rum i något isolerat mentalt rum där klarheten och 

tydligheten i dess cogitationes skulle vara beroende av hur pass självständig och opåverkad 

den är i förhållande till kroppen och dess passioner. Tänkandet, som uttrycket för kroppens 

affektioner, är alltid mitt bland tingen. Inbegripet i en konstant rörelse finner det sin mening i 

en relationalitet som alltid positionerar det i övergången från dess givenhet eller aktualitet till 

dess possibilitet. Som sådan har det varken början eller slut, det saknar såväl grund som 

vägledande transcendental princip. Som Deleuze skriver: ‖Man börjar aldrig: man har aldrig 

en tabula rasa; man smiter in, träder in i mitten; man plockar upp och lägger ned rytmer‖.
47

 

 Tänkandet uttrycker kroppens affektiva dimensioner. I den bemärkelsen utgör ‖vad en 

kropp kan göra‖ gränsen men också möjligheterna för tänkandet. Den affektiva kroppen utgör 

tänkandets gränser i mening av att det alltid är kroppen i dess relation till de yttre tingen som 

genom föreställningsförmågan (förmågan att ‖påverkas‖, patiendum, av de yttre tingen) 

avgör bredden i själens perceptioner. Människans essens utgörs inte av en isolerad kropp, 

utan alltid kroppen i dess förhållande till de yttre tingen och den grad av kraft som detta 

förhållande uttrycker. Originaliteten i Spinozas tänkande kring kroppen ligger just i detta att 

dess gränser aldrig är givna utan på ett fundamentalt sätt är relativa och därigenom rörliga. 

Den utgör tänkandets möjligheter i bemärkelsen att tänkandet alltid är det mer eller mindre 

rationella föreställandet av kroppens affektioner. Som sådant äger tänkandet alltid en förmåga 

att överskrida sig självt – varje uppnådd ‖tröskel‖ av förståelse ger i sin tur upphov till en ny 

rörelse hos tanken; destabiliserar den samtidigt som den intensifierar den. Kroppens 

sensibilitet uttrycker tankens mobilitet.  

 Bredden i kroppens affektiva förmåga, dess förmåga att handla och påverkas, 

uttrycker bredded i själens perceptiva förmåga. Kraften i kroppens förmåga att handla har 

emellertid sitt korrelat även i själens förmåga till insikt, dess förmåga att bilda gemensamma 

begrepp. Bredden i kroppens affektiva förmåga uttrycker rikedomen i själens cogitationes, 

men därmed också förmågan att ur tänkandet utvinna en aktiv-betydelse. Kanske är det 

meningsfullt att ur detta perspektiv tala om ett spinozistiskt omedvetet; en affektivitet som 

verkar i det dolda, men som samtidigt utgör en källa till kraft och rikedom för det aktiva 

tänkandet och som på ett fundamentalt sätt utgör dess yttersta villkor. Kroppens aktiv-

                                                           
47

 Deleuze, Spinoza: Practical Philosophy, s. 123 (min översättning). 
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blivande kan tolkas som en omvandling eller övergång till en aktualitet som aldrig gör slut på 

dess possibilitet; ett blivande som måste tematiseras enligt övergången som sådan. Som 

Spinoza skriver: ‖Vi vet inte vad en kropp kan göra‖. Förmodligen kommer vi aldrig att veta 

detta heller. Vi kan endast sträva efter att bli så aktiva som möjligt genom att på ett 

experimentellt sätt låta vår kropp ingå i nya affektiva konstellationer, och i den mån dessa 

glädjer oss försöka rätta oss därefter. Experimenterandet, det ständiga omprövandet av ‖vad 

en kropp kan göra‖, är den praktik varigenom denna possibilitet aktualiseras och görs till 

handling; och detta inom ramen för en aktivitet som aldrig uttöms. I detta kroppsliga 

prövande och organiserande kan man således tala om en kroppens aktiv-blivande, vid sidan 

av själens och de gemensamma begreppens.  

 Då individen, hos Spinoza, endast ges i sin övergång från ett förhållande av kraft, en 

fullkomlighet, till en annan, löses i viss mån även den atomistiska individualiteten upp. 

Individen, definierad som en viss affektiv relationalitet, ett visst mått av rörelse och vila hos 

en ansamling partiklar, blir i denna bemärkelse inte mer än en relativ helhet. Hel i förhållande 

till dess delar, del i förhållande till dess socialitet, multituden eller ‖samhällskroppen‖. 

Individer är mer fullkomliga ju mer sammansatta de är och i relation till detta även de 

konstitutiva delarna. Om man således vill tolka individen som plats eller händelse snarare än 

grund, är det Staden som utgör det etiska livets plats. Om aktiv-blivandet består i formandet 

av en i allt högre grad sammansatt kropp är det i dess socialitet som det aktiva livet gestaltar 

sig. 

 Kroppens aktiv-blivande, i lika hög grad som de gemensamma begreppen, är Etikens 

konst – inte bara som ratio, utan även som praxis. Vi är vana vid att tänka oss att kunskapen 

förutsätter en stasis; att livets rörlighet stannas upp för att det tänkande subjektet ska kunna 

utkristalliseras till en tidslighet som är knuten till ett ‖här och nu‖. Sant tänkande, enligt 

Spinoza, är emellertid inte tidsligt utan knutet till den evighet som utgör det immanenta 

planet för det affektiva tänkandet. Sant tänkande är intensivt, rörligt, kroppsligt.  
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