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1. Inledning 

1.1 Emotioner och autonomi 

I den här uppsatsen undersöker jag olika förhållningssätt till emotioner, värderingar av 

emotioner och social tillskriven status i maktförhållanden. Teorier om emotioner och deras 

funktion är ofta komplexa. Eftersom de är grundläggande för människan är de också 

närvarande i allt hon gör. De har i sig en intern funktion, men är också till stor del sociala. 

De bygger relationer, kommunikation och används på alla plan och i alla situationer som en 

mer eller medveten drivkraft. De kan vara lika starka och svåra att bli av med som de kan 

vara lätta att påverka hos andra. Hänvisningar till emotioner inom feministisk teori kan 

variera från att diskutera att män på grund av samma maktstruktur som ofta beskrivit 

kvinnor som emotionella förnekats sina egna emotionella utlopp, till att ifrågasätta 

rationaliteten i någons resonemang genom att hänvisa till att hon är överdrivet emotionell.  

Eftersom emotioner är delaktiga i alla mänskliga interaktioner innebär ett emotionellt 

engagemang inget unikt i sig. Det som är intressant är dock hur emotionerna förklaras, 

förstås och vilka sammanhang de sätts in i. Genom att beskriva emotioner och emotionernas 

agenter på olika sätt ser vi dem i olika ljus, och genom att avfärda somliga som irrationella 

kan vi underbygga våra egna emotioner som de rätta och rationella. Att avfärda feminister, 

eller andra grupper som genom till exempel ilska lyfter frågor om sin situation utifrån ett 

maktperspektiv, som bittra är ett vanligt grepp som har att göra med att den sociala statusen 

hos emotionen bitterhet är mycket lägre än statusen hos emotionen ilska. Men vad händer 

när de med maktövertag hänvisar till emotioner, och därmed indirekt till emotionernas status 

eller rationalitet, för att avfärda också sakfrågor? Vilken effekt har det på individens 

autonomi, det vill säga hennes frihet och förmåga att känna djupt ansvar och göra 

fundamentala val? Hur bör vi bemöta emotionella avfärdanden och vilken roll spelar 

emotionen för individen och kollektivet? I den här uppsatsen kommer jag genom att se på 

hur emotioner förhåller sig till autonomi, och med anledning av dessa begrepps närhet till 

rationalitet och förtryck, hur dessa spelar in. 
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1.2 Bakgrund 

Ett vanligt verktyg för att förklara hur könsmaktsordningen fungerar och vilka konsekvenser 

den får är inom feministisk analys att hänvisa till och använda emotioner. Genom dem 

belyser man kvinnors situation samtidigt som man letar efter sätt att angripa den 

snedfördelning som maktordningen ger upphov till. Inom både feministisk praktik och teori 

har det också på ett både personligt plan och kollektivt plan varit viktigt att använda 

emotioner som en källa för motivation och som ett verktyg för att upptäcka och bekämpa 

förtryck.1 Emotionerna kan avslöja både hur förtrycket manifesterats hos individer och 

varför de har kommit att etableras så pass djupt. Att emotioner fått så stor roll inom 

feministisk filosofi skulle kunna vara grundat i att det är just emotioner som förknippats med 

kvinnor historiskt sett. Medan rationalitet varit kopplat till förnuft och intelligens har 

emotioner varit det irrationella vakuum där vi inte längre kan förutspå händelser. Samma 

uppdelning har gällt mellan män och kvinnor. De irrationella emotionerna har ansetts vara 

det som främst kännetecknar kvinnor, till skillnad från det rationella förnuft som 

kännetecknat män.2 Idag använder man inom feministisk filosofi som sagt det subjektiva 

som epistemologisk grund. Samtidigt har emotioner gått från att anses vara irrationella 

entiteter till att beskrivas som intelligenta.3 På grund av denna utveckling kan vi se att 

föreställningar om hur dessa två begrepp hänger ihop utmanas. Genom en förändrad och 

ifrågasatt syn på såväl emotioner som rationalitet har vi öppnat för fler förklaringar av 

världen, snarare än fasta sanningar om vem eller vad som är rationellt. Detta öppnar även för 

nya analyser av förtryck och hur avfärdanden som bygger på emotionella grunder kan 

bemötas för att bevara individens autonomi.  

 

 

 

                                                        
1 Robert C. Solomon, True to our Feelings, New York, Oxford University Press, 2006, s. 
175 
2 Alison M. Jaggar, Love and knowledge: Emotion in Feminist Epistemology, 2. 687-705, 
Alison Bailey, Chris Cuomo (ed.), The Feminist Philosophy Reader, New York, McGraw-
Hill, 2008, s. 687-689 
3 Patricia Greenspan, Emotions, Rationality. and Mind/Body, University of Maryland, 2001, 
http://www.philosophy.umd.edu/Faculty/PGreenspan/Res/er4.html 
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1.2 Uppsatsens struktur 

Jag kommer att undersöka ovan lyfta frågor och begrepp med utgångspunkt i Sylvia 

Burrows artikel The Political Structure of Emotion: From Dismissal to Dialogue.4 I denna 

artikel menar Burrow att emotionellt avfärdande och missbruk är ett sätt att befästa och 

upprätthålla makt. Hon menar vidare att detta beteende hotar att skada individers upplevelse 

av autonomi. Jag kommer börja med att kort redogöra för Burrows ståndpunkt för att sedan 

undersöka detta resonemang genom att titta på emotioners rationella fenomenologi utifrån 

Robert C. Solomons bok True to your feelings samt hans artikel Cultural Limits of 

Rationality.5 6 Efter detta kommer jag undersöka hur emotionell integritet är kopplat till 

ansvar och frihet utifrån Susan Wolfs bok Freedom Within Reason.7  

Uppsatsens frågeställning skulle kunna gälla på många olika områden, men med 

utgångspunkt i Susan Burrows artikel kommer jag framförallt diskutera frågan ur ett 

feministiskt perspektiv. Detta innebär att jag utgår från att vi lever i en könsmaktsordning. 

Vad gäller terminologin kommer jag i mesta möjliga mån använda de olika författarnas egna 

terminologi. Detta innebär att jag inte kommer översätta vissa ord eftersom de är för svåra 

att översätta utan att tappa väsentliga delar av deras innebörd. Jag kommer också använda 

ord som förtryckare/förtryckt, trots att de i vissa fall skulle kunna anses implicerar något 

alltför medvetet för att kunna gälla på alla de fall jag tar upp. Jag använder mig av Marilyn 

Fryes analys av förtrycksbegreppet utifrån hennes artikel Oppression vilken jag anser ligger 

nära även Burrows analys.8 Frye menar i denna att förtryck bygger på en struktur som kan 

vara omöjlig att upptäcka på detaljplan, men blir tydlig när vi ser större sammanhang. I 

denna uppsats kommer en förtryckare vara den i en diskussion som får avgöra vad som är 

rationellt eller inte. Det är således främst förtryckaren som kan använda sig av emotionellt 

avfärdande och missbruk eftersom detta påverkar den avfärdade mer än om det motsatta 

skulle ske. Den förtryckande är en del av en struktur i det att denne representerar de som 

                                                        
4 Sylvia Burrow, The Political Structure of Emotion: From Dismissal to Dialogue, Hypatia, 
Vol. 20, No. 4, Fall 2005, s. 27-43 
5 Robert C. Solomon, True to our Feelings, New York, Oxford University Press, 2006 
6 Robert C. Solomon, Existentialism, Emotions and the Cultural Limits of Rationality, 
Philosophy East and West, 42(4), October 1992, s. 597-621 
7 Susan Wolf, Freedom Within Reason, New York, Oxford University Press, 1990 
8 Marilyn Frye, Oppression, s. 41-49, Alison Bailey, Chris Cuomo (ed.), The Feminist 
Philosophy Reader, New York, McGraw-Hill, 2008 
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tilldelats mer makt genom att tillhöra ett visst kön eller kultur, och som medvetet eller 

omedvetet använder sig av denna maktordning och de tekniker som följer med detta system.  

 

2. Susan Burrow  

Susan Burrow argumenterar i sin artikel The Political Structure of Emotion: From Dismissal 

to Dialogue för att ett viktigt element i den fortsatta könsmaktsordningen, och i förtryck 

överlag, ligger i ett specifikt förtryck av emotioner.9 Att avfärda emotioner är inte bara ett 

sätt att undvika sakfrågor med hänvisning till brist på relevans, utan också ett sätt att i 

längden hålla nere individers känsla för autonomi. Ett nyckelbeteende för att ta makten över 

och kontrollera, i hennes exempel, feministisk ilska är således att medvetet avfärda sådan 

som bitterhet. Målet är att manifestera och behålla den givna maktordningen, i detta fall 

könsmaktsordning, genom att ta sig tolkningsföreträde av andras emotioner.10 Burrow går 

inte in på varför att hänvisa till en emotion som en annan skulle utgöra ett avfärdande som 

legitimerar att sakfrågan blir irrelevant. Jag tolkar Burrow som att det är det främst den 

psykologiska aspekten av en nednött känsla av självinsikt och tillit till egna värderingar som 

är det största problemet. Med osäkra och osjälvständiga individer kan man fortsätta hålla sin 

makt intakt. För den avfärdande blir detta alltså ett sätt att vidhålla sin egen rationalitet och 

sitt tolkningsföreträde. När vi i nästa avsnitt kommer titta på Robert C. Solomons teorier om 

emotioners olika status kan vi dock få ytterligare insyn i varför just avfärdandet av ilska som 

bitterhet har en specifik funktion i maktsammanhang. Genom att underminera individens 

insikt i sina egna emotioner kan alltså emotionellt avfärdande hindra henne från att 

ytterligare engagera sig i frågor där hennes åsikter anses överflödiga eller irrelevanta.  

Ett upprepat sådant beteende kallar Burrow för emotionellt missbruk, och menar att detta 

leder till att den avfärdade börjar tvivla på sig själv, på sin auktoritet över sina egna 

emotioner och i längden sitt egenvärde som moraliskt autonom agent. Detta eftersom hennes 

värderingar och trosföreställningar blir upprepat ifrågasatta och avfärdade. Genom att 

avfärda och i förlängningen missbruka någon annans emotioner skapar man enligt Burrow 

                                                        
9 Sylvia Burrow, The Political Structure of Emotion: From Dismissal to Dialogue, Hypatia, 
Vol. 20, No. 4, Fall 2005, s. 27-43 
10 Ibid s. 27-28  
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förvirring, osäkerhet och tar både makt och kontroll över den avfärdade.11 Samtidigt 

förskjuter man fokus från sakfrågan som diskuteras genom att låta diskussionen komma att 

handla om den avfärdades emotioner, ofta i ljuset av att de är irrationella och därför 

ointressanta, och därmed bör i längden även sakfrågan avfärdas.12 Situationen och 

maktordningen behåller således status quo. 

 

2.1 Emotioners struktur 

Burrows artikel är ett svar på Sue Campbells artikel Being Dismissed: The politics of 

Emotional Expression.13 I denna menar Campbell att feminister har gjorts avfärdningsbara 

politiskt genom att man beskriver dem som bittra, sentimentala och (det mycket vaga 

uttrycket) emotionella. I det feminister, eller kvinnor, uttrycker finns därför inget som är av 

politiskt relevant värde att diskutera.14 Campbell menar att det finns en obalans mellan 

makthavare och förtryckta, i detta fall får man utgå mellan män och kvinnor, där den 

makthavandes beteende består av otydlighet och tystnad vilket gör att den förtryckta måste 

jobba dubbelt för att tolka den makthavande. Här finns alltså en medveten ojämlik 

maktbalans. Campbell når en liknande slutsats som Burrow, det vill säga att den avfärdade 

förlorar något väsentligt, men menar att när den förtryckta blir avfärdad i sina försök att 

kommunicera så kan det leda till en än mer fundamental känsla av avfärdande, nämligen för 

hela hennes liv och hennes person.15  

Så långt är de båda mer eller mindre överens. När det kommer till tolkningen av hur 

emotioner fungerar skiljer sig deras åsikter. Burrow menar att Campbell är alltför 

expressivistisk i sin syn på emotioner, det vill säga att emotioner blir till i uttryckandet av 

dem.16 Således är en emotion inte individuell, det vill säga att den inte enbart är upp till den 

som uttrycker den, utan Campbell lägger lika stor vikt vid den som ”tar emot” emotionen. 

                                                        
11 Ibid s. 36 
12 Ibid s. 27-29 
13 Sue Campbell, Being Dismissed: The Politics of Emotional Expression, Hypatia, Vol. 9, 
No. 9, Summer 1994, s. 46-65 
14 Ibid s. 46-47 
15 Ibid 2. 63 
16 Sylvia Burrow, The Political Structure of Emotion: From Dismissal to Dialogue, Hypatia, 
Vol. 20, No. 4, Fall 2005, s. 27-43, hämtat från s. 33-34 
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Detta gör också att avgörande för vad som kan räknas som en emotion är dels att den kan 

uttryckas, och dels att den får uttryckas. Burrow vill förvisso komma undan den traditionella 

synen på emotioner som en inre process som enbart kan förstås på första-person basis och 

som därför är en ensak som inte kan förklaras socialt.17 Ändå menar hon att denna definition 

rymmer en fara då den mottagandes tolkning av emotionen blir lika avgörande som 

individen vars emotion uttrycks egen tolkning.18 Emotionell expressivism skapar en alltför 

intim tolkningsarena och detta gör det enkelt att bedriva ytterligare emotionellt missbruk. 

Den tolkande kan helt enkelt neka till att emotionen existerar, eller mena att den inte är den 

emotion som den uttryckande menar sig ha.  

Burrow menar att detta leder till att man om och om igen tvingas definiera sina emotioner, 

och att vi istället för detta eviga samtal bör se emotioner som socialt konstruerade fenomen. 

I artikeln definieras inte vad detta innebär mer än att emotioner delvis består av en intern 

fenomenologi, men att de i sina uttryck följer ett visst socialt accepterat mönster.19 I 

Burrows diskussion om detta kan jag dock härleda en diskussion som går tillbaka via 

Campbell till en artikel av Alison M Jaggar.20 I denna menar Jaggar att emotioner är sociala 

konstruktioner i den mån att de skapas inom en viss norm och motsvarar vissa förväntningar 

på hur vi ska och bör bete oss under olika omständigheter och när vi befinner oss i olika 

emotionella tillstånd. Vi lär oss alltså från vår omgivning hur vi ska hantera och uttrycka 

emotioner samt vilka emotioner vi förväntas ha i olika situationer.21 Hur detta samspelar 

med emotionernas interna fenomenologi är ett område där det tycks saknas teoribildning. 

Den interna fenomenologin tycks snarare tas för given. 

Burrow menar att det finns en fara i att en eventuell tolkare kan ha lika rätt i sin definition av 

en emotion som individen som uttrycker den. Faran innebär helt enkelt att vi har lika mycket 

makt över andras emotioner som de själva har. Istället menar Burrow att vi bör ta de 

emotioner som den uttryckande gör gällande att hon har, för sanna. Då behöver vi inte förlita 
                                                        
17 Ibid s. 32-34 
18 Ibid s. 28 
19 Ibid s. 28 
20 Alison M. Jaggar, Love and knowledge: Emotion in Feminist Epistemology, 2. 687-705, 
Alison Bailey, Chris Cuomo (ed.), The Feminist Philosophy Reader, New York, McGraw-
Hill, 2008, s. 691-692 
21 Emotioner har enligt Campbell alltså ingen grund i sociala konstruerade regler, eftersom 
hon anser att det inte ger utrymme för emotioner utanför dessa kategorier samt att andra kan 
ha förvrängda bilder av dessa konstruktioner 



Lunds Universitet 
Filosofiska Institutionen  Sofia Pontén 
FPRK01:2 VT2011  850527-7221 
   

  9 

oss på att den som tolkar vår emotion är välvillig, för att vår emotion ska anses som 

substantiell.22 Burrow menar också att det är av stor vikt för oss som individer att få uptake 

på våra emotioner, det att andra tar emot dem, registrerar dem och validerar dem.23 För att 

ytterligare försäkra oss om att inte hamna i situationer där vi förgriper oss på andras 

emotioner menar Burrow att vi bör använda oss av moralisk hänsyn, vilket innebär att vi i ett 

maktförhållande välvilligt och öppet tolkar den förtrycktes situation. För att lättare kunna 

ägna oss åt moralisk hänsyn behöver vi vara överens om att den känsla som uttrycks inte 

definieras i diskussionen. Om vi är överens om vad rädsla är, kan vi ta moralisk hänsyn till 

någon som menar sig vara rädd. Detta ger ett specifikt imperativt för den som är i 

mottagaränden av en emotionell utsaga att ta in och lyssna på den utifrån moralisk hänsyn 

till den som är förtryckt.24 Burrow går inte så långt att hon menar att vi borde kräva 

moraliskt att andra har uptake på våra emotioner, men att vi kan kräva att förtryckare visar 

moralisk hänsyn gentemot den förtryckta.  

 

2.2 Outlaw emotions 

Att emotioner är sociala konstruktioner innebär att deras interna fenomenologi ställs i 

kontrast mot de sociala regler som vår omgivning sätter upp. Runt emotioner skapas regler 

och förväntningar på hur vi bör förhålla oss till dem och när de är lämpliga, beroende på 

vilka vi är. Om vi är på ett bröllop förväntas vi till exempel känna glädje. Min tolkning av 

detta är att dessa regler ligger förankrade i de normer och den historia och kultur vi har 

bakom oss. För att beskriva de emotioner som inte passar ihop med de sociala regler som 

gäller använder Burrow begreppet outlaw emotion.25 Detta är ytterligare ett begrepp som kan 

spåras till Jaggar, och utgör ett samlingsnamn för alla de emotioner som inte motsvarar de 

förväntningar som de socialt konstruerade emotionerna ställer upp.26 Vi förväntas på ett 

strukturellt, samhällsmässigt plan ha specifika emotioner och bete oss utifrån dem, och 
                                                        
22 Sylvia Burrow, The Political Structure of Emotion: From Dismissal to Dialogue, Hypatia, 
Vol. 20, No. 4, Fall 2005, s. 27-43, hämtat från s. 33 
23 Ibid s. 30 
24 Ibid s. 34 
25 Ibid s. 27 
26 Alison M. Jaggar, Love and knowledge: Emotion in Feminist Epistemology, 2. 687-705, 
Alison Bailey, Chris Cuomo (ed.), The Feminist Philosophy Reader, New York, McGraw-
Hill, 2008, s. 698-699 
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Jaggar menar att det inom ramen för denna förväntan uppstår en restprodukt hos de som inte 

har möjlighet att delta i de givna reglerna. Detta för att de är förtryckta eller på andra sätt 

missgynnas, alternativt att man inte anser sig tillåten att uttrycka sin emotion, eller att den 

avfärdas. Att på ett bröllop istället för glädje känna sorg eller ilska, trots att alla 

omständigheter är bra, skulle kunna vara ett exempel. Outlaw emotion är alltså emotioner 

som utifrån kan anses irrationella och överdrivna, men som bygger på frustration som 

kommer från normer och outtalade regler. Dessa emotioner skulle alltså vara problematiska 

för den som har dem eftersom de inte anses acceptabla. Outlaw emotions spelar stor roll för 

Burrows argumentation då de står i en slags särställning till de andra emotionerna och 

förstås bäst genom undersökande dialog. Vi återkommer till dessa. 

 

2.3 Emotionellt missbruks effekter på individen 

Enligt Burrow karaktäriseras någon som utsatts för emotionellt missbruk på följande sätt: 

Uncertainty about what emotions one possesses or whether or not one is 

qualified to even make such judgements is one common sign of 

emotional abuse. The insidious nature of emotional abuse consists largely 

in its wearing away of ones selftrust, ones ability to trust ones judgments 

and beliefs.27 

Eftersom vår bedömningsförmåga påverkas av emotionellt missbruk, så påverkar detta även 

i längden vår förmåga att agera moraliskt. Så hur hanterar man emotionellt missbruk? Först 

och främst menar Burrow att man aldrig bör ge sig in i en diskussion som innefattar 

emotionellt avfärdande eftersom man då hamnar i kläm mellan att behöva försvara 

rationaliteten hos sin egen emotion, det vill säga att emotionen är legitim som en passande 

respons på situationen i fråga, samt att man validerar och blir en del av det emotionella 

missbruket.28 Förtryckta personer ska alltså inte behöva försvara sina emotioner om de inte 

får rätt sorts uptake på grund av den förtryckandes agenda. Det vill säga, de bör visas 

moralisk hänsyn. En försvarsställning går därför det emotionella missbrukets ärenden enligt 

                                                        
27 Sylvia Burrow, The Political Structure of Emotion: From Dismissal to Dialogue, Hypatia, 
Vol. 20, No. 4, Fall 2005, s. 27-43, citat från s. 35-36 
28 Ibid s. 28 
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Burrow. De som känner sig maktlösa och hyser outlaw emotions bör inte hållas ansvariga 

för bevisbördan för misslyckad kommunikation. Burrow jämför detta med uttrycksfrihet. 

Resonemanget är att individen som tystas genom begränsad uttrycksfrihet är tystad på 

samma sätt som den som utsätts för emotionellt missbruk.  

Restricting freedom of expression is a similar sort of abusive tactic used 

to oppress groups of persons. Thus, in being aware of the damage the 

context of interpretation may have on oppressed persons, we should be 

quite wary of endorsing a theoretical commitment that suggests the onus 

of responsibility for failure of communication be placed on such 

persons.29 

Att gå in i en diskussion om definitionen av ens emotion, eller rättfärdigandet av den 

emotion den avfärdade menar sig ha, är alltså problematisk eftersom den avfärdade redan 

står under förtryck. Att ta det ansvaret är enligt Burrow orimligt och gör oss till en del av det 

emotionella missbruket i det att vi accepterar dessa regler. 30 

 

2.4 Communities som lösning 

För att komma tillrätta med de problem som emotionellt missbruk ger upphov till menar 

Burrow att man bör inrätta communities. Dessa är, som jag tolkar dem, faktiska grupper som 

olika parter som man utifrån rollerna förtryckare eller förtryckt delas in i, och i vilka 

”epistemic claims can be formed”.31 Dessa grupper tar två former; en community för 

separation och en community för förhandling. I communtiyn för separation ska de som delar 

erfarenheter av emotionellt missbruk och outlaw emotions få uttrycka sig fritt och slippa 

förtryckspåverkan. Genom tillåtande och förtroendegivande dialog ska man tillåtas sätta ord 

på, utmana och stötta varandra i sina emotionella uttryck. Inom dessa communities menar 

Burrow att vi ska kunna forma, underhålla och hävda vår rätt till våra subjektiva emotioner 

och på så sätt utveckla våra egna identiteter och narrativ. Detta på grund av två anledningar: 

(1) tolkningen ligger inte hos dem som ägnar sig åt emotionellt avfärdande och (2) 

                                                        
29 Ibid s. 31 
30 Ibid s. 28 
31 Ibid s. 36 
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tolkningen genomförs av välvilliga tolkar i dialog.32 Separationsgruppen ska inte enbart 

stötta, utan även utmana varandra och genom öppenhet förändra sin syn både på sig själva 

och sina emotioner. Detta blir framför allt viktigt för att inte fastna i att den förtryckande har 

rätt, utan bygga upp sin egen auktoritet med hjälp av kollektivet. Här ska också finnas plats 

för outlaw emotions. Burrow menar att det är viktigt att känna igen dessa ”negativa” 

emotioner för att i den förtryckta gruppen tillsammans kunna notera att det är något som är 

fel och inte låta dessa emotioner bli förhärskande under påverkan av emotionellt missbruk.33 

Istället behöver individerna i communityn kunna lita på sina känslor och sig själva för att stå 

emot trycket när andra försöker forma deras identitet. För att detta skall vara möjligt menar 

Burrow att man behöver stöd från välvilliga tolkar.  

Den andra samhällsgruppen ägnar sig istället åt förhandling. Här får de förtryckta i dialog 

med förtryckaren försöka nå konsensus. Den tidigare nämnda moraliska hänsynen blir här en 

viktig komponent som bör visas gentemot den förtryckta. I gruppen för förhandling går 

parterna samman genom att bekräfta varandras olikheter och komma över förtryck genom att 

mötas i beröringspunkter. Om någon skulle kränka förtroendet, som i emotionellt 

avfärdande, så ska de förtryckta kunna välja om de vill separera eller förhandla.34 

Dynamiken som uppstår mellan och inom dessa grupper är enligt Burrow viktig. I gruppen 

för förhandling ska man inte behöva kämpa för att bli hörd och i gruppen för separation ska 

man kunna hjälpas åt att hitta sunda resonemang kring sina emotioner och testa dem mot 

varandra.35 För att detta ska fungera menar Burrow att det är avgörande med öppenhet för 

förändringar i olika perspektiv på emotioner. Burrow kallar detta emotionell flexibilitet.36 

Detta innebär att man måste vara så pass öppen för skiftningar i perspektiv att man kan 

ändra sin emotion. Om båda parter utvecklar detta kan vi lita på varandra i 

förhandlingsskedet. Det är dock otydligt vad som menas med att ändra sin emotion, samt om 

dessa grupper gäller samtliga individer eller om de förtryckande enbart ingår i 

förhandlingsgruppen. Vi återkommer till detta i diskussionsdelen. 

 
                                                        
32 Ibid s. 37 
33 Ibid s. 37 
34 Ibid s. 40 
35 Ibid s. 37 
36 Ibid s. 40 
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3. Robert C. Solomon  

3.1 Emotionell integritet 

Robert C. Solomon skriver i sin bok True to your feelings om emotioner utifrån ett 

existentialistiskt och fenomenologiskt håll.37 I sin bok argumenterar han för att emotioner i 

sig är rationella entiteter.38 Genom att formulera en emotionsteori som suddar ut de skarpa 

skillnaderna mellan förnuft och emotion, fakta och värde, kognition och uppskattning vill 

han lyfta fram emotioner som mer komplexa, intelligenta, trosbaserade och värderande 

bedömningar. Att de uttrycker attityder är på grund av att de har reasons som utgör, inte 

bara följer med, våra emotioner.39 De handlar om någonting, det vill säga att de har en 

uppkomst och en riktning, något Solomon kallar för aboutness, och utgör anledningar till att 

vi engagerar oss i livet. Våra emotioner är således våra verktyg, sköldar och vapen i vår 

kontakt med omvärlden. De är inte enbart en del av våra liv, utan formar och styr 

upplevelsen av livet genom att konceptualisera och utvärdera situationer vi hamnar i eller 

skulle kunna hamna i.40 De har i sin struktur ett narrativ, en inbyggd rationalitet och utgör i 

sig moraliska imperativ som om vi bara är finjusterade nog för att förstå dem kan och bör 

använda oss av. Genom att kultivera och lära oss mer om vad våra emotioner försöker säga 

oss kan vi leva ett känslomässigt effektivare liv. Detta kallar Solomon emotionell integritet. 

Eftersom emotioner i sig har allt detta som ovan beskrivits, är det föga förvånande att 

Solomon ser emotioner som intelligenta. Det är således den emotionella intelligensens mål 

att nå emotionell integritet. Om vi är finjusterade nog kan vi i varje emotion finna en 

sofistikerad värdering och vilken riktning den har. Att klara av detta är att ha emotionell 

integritet.41  

 

                                                        
37 Robert C. Solomon, True to our Feelings, New York, Oxford University Press, 2006 
38Solomon tydliggör i bokens inledning att han fokuserar på vardagliga emotioner och inte 
sådana som kan vara resultat av olika diagnoser eller personer under speciell påverkan. 
Emotioner måste handla om något för att räknas som emotion och inte enbart framträda som 
känsla. Emotioner är strukturerade av bedömningar. De är således inte nödvändigtvis 
genomtänkta bedömningar, utan sker snarare på en intuitiv basis. De behöver inte heller vara 
tydliga för oss själva, utan kan vara resultat av inlärda vanor. 
39 Ibid s. 206 
40 Ibid s. 204 
41 Ibid s. 263-270 
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3.2 Irrationella eller parallella emotioner 

Solomon förnekar inte att emotioner kan vara irrationella, utan menar snarare att vi allt som 

oftast är rent av omedvetna om vilken emotion vi faktiskt har. Ibland tar vi vår sorg för ilska 

och ibland vår ilska för kärlek. Emotioner är pågående processer med ett inneboende 

narrativ, där vår bearbetning och våra val (om än omedvetna och automatiserade) kring hur 

vi ska bete oss utifrån vad emotionen gett oss för information är lika viktiga som det att vi 

uttrycker den. Detta innebär att många emotioner kan pågå samtidigt. Solomon menar inte 

att det finns en hierarki av emotioner med en situationsbunden rangordning, men däremot att 

det faktiskt finns mer eller mindre effektiva och genomtänkta strategier för oss att styra vårt 

beteende och våra handlingar utifrån våra emotioner. Skillnader mellan parallella emotioners 

moraliska struktur ligger alltså inte främst i deras intensitet, utan i deras värderande 

struktur.42  

Att emotioner samexisterar öppnar upp för möjliga post hoc problem, det vill säga att ett 

samband inte behöver föreligga mellan att jag känner mig ledsen över en nära väns död 

samtidigt som jag känner mig lättad eftersom detta inträffar på samma dag som jag får lön 

och kan betala av en stor skuld. Att vi har motstridiga och samtidigt pågående känslor 

kommer knappast som en överraskning men är ändå fortfarande en källa till många 

missförstånd och myter kring emotioner. Ett exempel på detta skulle kunna vara det som 

Burrow kallar outlaw emotions, något vi återkommer till i diskussionsdelen. Istället för att se 

både vilka samband som föreligger mellan emotioner och vilka emotioner som faktiskt inte 

har med varandra att göra, klumpar vi ofta ihop dem till en. Solomon vill istället att vi ger 

plats och utrymme för en mer komplex bild av emotioner och hur de fungerar.  

Instead of talking about the irrationality of emotion (which as most people 

use the term means an absence of rationality rather than a poor strategy or 

a strategy gone awry), we would do much better to explore such aesthetic 

as well as moral evaluations, crude versus refined, appropriate versus 

inappropriate, vulgar and uneducated as opposed to insightful, exquisite, 

sensitive, and intelligent. Our emotions are as complex or crude as our 

                                                        
42 Ibid s. 207 
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engagements with the world and other people. Our anger can be as elegant 

or as ugly as we allow it to be.43 

Grundläggande menar Solomon att emotionen vill komma åt rätt objekt, hantera rätt 

situation. Med anledning av denna komplexitet blir behovet av emotionell integritet allt 

större. Låt oss använda ovan nämnda exempel. Samma kvinna som känner ilska eller sorg på 

ett bröllop, utan att något extraordinärt sorgligt eller upprörande har hänt i övrigt, kanske 

känner detta på grund av att hon känner ett tryck utifrån som ifrågasätter varför hon inte 

gifter sig även om hon inte vill. De två processerna av glädje och sorg pågår kanske 

parallellt men sorgen har av någon anledning starkare intensitet. Vad Solomon verkar mena 

är att, för att kvinnan ska kunna sägas ha emotionell integritet, krävs det att hon kan skilja 

objekten åt och förstå varför hon känner dessa båda emotioner samtidigt, och att inte ställa 

dem i konflikt mot varandra utan använda dem var för sig. Emotionerna i sig är alltså inte 

irrationella, utan komplexa. Istället är det vårt beteende kopplat till emotionerna som är mer 

eller mindre effektivt. Ibland är de inte heller uppenbara för oss, utan vi behöver vår 

finjustering för att förstå och känna in dem. Inte minst kommer detta av att vi fostras in i hur 

vi bör bete oss i uttryckandet av våra emotioner, samt vilken status de har. Men medan 

Burrow i detta sammanhang skulle peka på outlaw emotions, menar Solomon att problemet 

kan ligga i själva definitionen av rationalitet. 

I artikeln Cultural Limits of Rationality utvecklar Solomon dessa tankar ytterligare och vill 

sudda ut den sista återstående skuggan mellan emotioner och rationalitet, och menar att 

rationalitet i sig själv är en emotion.44 Han menar att vi med stöd av den uppsjö av kognitiv 

forskning kring emotioner som intelligenta i kombination med tusentals år av filosofi i 

ryggen bör acceptera emotioner och förnuft som detsamma. Att lyssna till emotioner utifrån 

ett rationellt mönster är det som styr allt vårt beteende. Att vara rationell är att vara lyhörd 

för sina emotioner. Vi behöver samtidigt vidga synen på rationalitet och låta emotioner och 

rationalitet vara detsamma och samtidigt unika i olika kulturella kontexter.45 

                                                        
43 Ibid s. 27 
44 Robert C. Solomon, Existentialism, Emotions and the Cultural Limits of Rationality, 
Philosophy East and West, 42(4), October 1992, s. 597-621 
45 Solomon menar precis som Burrow och Jaggar, och också Wolf som vi kommer se senare, 
att beteendet och värderandet av olika emotioner är till stor del socialt konstruerade när det 
kommer till hur vi hanterar och uttrycker dem, men han menar att emotionerna som sådana 
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3.3 Myter om emotioner 

Solomon ställer i sin bok åtta myter om emotioner mot väggen.46 Gemensamt för dessa är att 

de beskriver emotioner på olika enkelspåriga sätt men att de samtidigt har en välbefäst roll 

som allmänna sanningar.47 Tre av dessa anser jag är intressanta för diskussionsdelen av 

denna uppsats och jag ska beskriva dessa kort.48 En av dessa har jag redan använt som grund 

till stora delar av den föregående diskussionen, nämligen att emotioner skulle vara 

irrationella.49 

Den hydrauliska modellen. Denna teori går tillbaka till Freud och andra äldre teorier som 

menar att emotioner utgörs av faktiska vätskor som fyller oss och därmed skapar olika tryck. 

Även om teorin i sig är borttvättad, pekar Solomon på uttryck som håller myten vid liv. 

Exempelvis ilska som ett tryck som måste lättas på, eller en fallande känsla vid besvikelse. 

Faran med bilder av den här modellen är att individen i sin tur oftast förpassas till rollen som 

passivt offer för ett tryck hon inte kan styra över, samt att det tycks som att detta tryck måste 

få släppas ut, annars finns en fara att hon istället blir påverkade av emotionen som ett 

undermedvetet, underliggande tryck i resten av hennes liv. 50 

Emotioner är ”i” sinnet. Här ifrågasätter Solomon tanken att emotioners främsta arena är 

sinnesbunden, att det är i sinnet emotionerna håller till och att det är där de bör vara. Istället 

menar han att även den psykologiska aspekten av emotioner är riktad mot världen, och inte 

enbart något som vi bör hålla och bära på enbart inombords. Emotionens intentionalitet är 

istället alltid en reaktion på sociala omständigheter.51 

                                                        

är långt ifrån konstruerade i sig. Han hänvisar även till Paul Ekman som kallar dessa för 
display rules (True to your Feelings, s. 157) 
46 Ibid s. 127-200 
47Solomon refererar till dessa allmänna sanningar som en del av folk psychology. 
48 Den samtliga listan är: 1. Emotioner är obeskrivliga. 2. Emotioner är känslor. 3. 
Hydrauliska modellen. 4. Emotioner är ”i” sinnet. 5. Emotioner saknar intelligens. 6. 
Emotioner är antingen positiva eller negativa. 7. Emotioner är irrationella. 8. Emotioner 
”drabbar oss” (de är passioner). Egna översättningar. Ibid s. 127-200 
49 Ibid s. 180-189 
50 Ibid s. 142-149 
51 Ibid s. 150-158 
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Emotioner är antingen positiva eller negativa. Emotioner delas ofta in i positiva, 

underförstått bra emotioner eller negativa, underförstått dåliga emotioner, vilket också då 

innebär att de kan vara bra eller dåliga för individen. Exempel på en bra emotion skulle 

kunna vara kärlek, och en dålig ilska. Men vi vet också att kärlek kan vara olycklig, och att 

ilska kan hjälpa till att skapa rättvisa. Alltså finns det inget så enkelt schema som att 

emotionen i sig är positiv eller negativ för oss, utan detta handlar om situationen i sig samt 

kulturella omständigheter. Inom kristendom är stolthet en synd medan detta för Aristoteles 

var en dygd. Vi känner igen dessa olikheter från Nietzsches slavmoral. Att emotioner kan 

bestå av polariteter förnekar inte Solomon, men dessa polariteter är mångt fler än två. 

Emotioner kan också vara positiva och negativa samtidigt, då de kan vara positiva mot 

objektet, jaget i stolthet, men negativt dömt utifrån, om jag till exempel lever i medeltidens 

Europa.52 

 

3.4 Emotioners status 

Solomon menar likt Burrow att det också finns en socialt betingad aspekt av emotioner. Han 

menar dock att de är sociala konstruktioner, utan snarare att varje kultur hanterar emotioner 

på sitt sätt. Genom språk och vokabulär konstruerar och definierar man definitioner av 

emotioner utifrån egna behov, men emotionerna i sig är universella.53 Men istället för att 

fokusera på att dessa skapar opassande emotioner av typen outlaw emotions, menar 

Solomon att emotioner tilldelas olika status av omgivningen. Emotioner som sådana är alltså 

universella, men de är samtidigt kulturbetingade och varierande mellan olika grupper. 

Beteenden och emotioner kan sanktioneras eller uppskattas och får på så sätt olika värde i 

enlighet med vad kulturen dikterar.  

Som amerikan tar Solomon upp ilska och en känsla av rättighet som en kulturbärande 

emotion. 54 Som svensk skulle någon helt annan emotion kanske vara mer talande, men 

eftersom Burrows artikel främst behandlar ilska och bitterhet kan detta hjälpa till att belysa 

situationen ytterligare. Solomon menar att det finns många nivåer av ilska, från känslan att 

                                                        
52 Ibid s. 170-179 
53 Ibid s. 261-262 
54 På engelska entitlement. 
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någon behandlat oss orätt, till moralisk indignation som står utanför individen och främst 

gäller omvärlden. Den moraliskt indignerade är domare, advokat och åklagare samtidigt. 

Vad han vill komma åt med detta är att ilskan i sig är ett effektivt verktyg för att skapa 

rättvisa, enligt amerikansk tradition. Såhär beskrivs han ilskans funktion: ”Anger transforms 

a situation in which we have been humbled or humiliated into one in which we are the 

righteous accuser, so it is easy to appreciate how it might feel good even in the absence of 

external expression.”55 

Men det finns närliggande emotioner som får helt andra innebörder. När ilska, eller annan 

ogillande attityd, förstärks kan den komma i uttryck som förakt, bitterhet eller hat. Solomon 

använder dessa som exempel när han diskuterar hur olika emotioner har olika status. Dessa 

tre emotioner uttrycker alla någon slags ogillande attityd, men deras kulturella innebörd är 

mycket olika. Att förakta någon anses värre än att hata någon, och Solomon menar att detta 

är kopplat till emotionens kulturella status.56 Som en jämbördig emotion till kärlek är hat 

mer accepterat och socialt rumsrent som uttryck för ogillande, medan att förakta någon 

annan ofta slutar med att man själv hamnar i dålig dager. I föraktet riskerar vi att förlora 

något vi anser värdefullt i vårat eget samhälle, nämligen ett koncept av jämlikhet som vi 

anser grundläggande. Emotionen i sig kan existera, men uttrycket av den sanktioneras. På så 

sätt är emotioner byggda av ett komplext nät av värderingar som inte enbart har med oss 

själva och vår egen upplevelse av dem att göra. Samma tanke går att applicera på bitterhet. 

Solomon menar att bitterhet är något som hör till slavmoralen och att bitterhet uppkommer 

som ett resultat av att vi upplever att andra har mer makt än vi själva. Detta stämmer med 

vår uppfattning om bitterhet som en klassisk underdog känsla. 57 Att just bitterhet har en låg 

status blir extra intressant när vi ställer detta mot Burrows utgångspunkt. Att hennes 

exempel gäller just ilska och bitterhet kan mycket väl vara kopplat till bitterhetens status. Att 

avfärda någon upplevs ofta samtidigt som ett nedvärderande, och att få sin ilska omskriven 

till bitterhet skapar ett tydligt statusglapp. 

 

 

                                                        
55 Ibid s. 27 
56 Denna diskussion bygger främst på klassiska västerländska värderingar.  
57 Ibid s. 13-28, 203-217 



Lunds Universitet 
Filosofiska Institutionen  Sofia Pontén 
FPRK01:2 VT2011  850527-7221 
   

  19 

4. Susan Wolf  

4.1 Frihet att bestämma 

Susan Wolf undersöker i Freedom to Reason hur människor kan anses vara ansvariga för 

sina handlingar.58 Wolf gör skillnad mellan ytligt och djupt ansvar. Ytligt ansvar är sådant 

som kan appliceras på barn eller hundar, det vill säga att ett barn målar en tavla eller att 

hunden skäller på inbrottstjuven. Även saker vi gör per automatik räknas till det ytliga 

ansvaret, som att sätta en fot framför den andra när vi går, eller andra saker som sker per 

automatik eller som vi inte överväger i någon djupare mening. Det djupa ansvaret har vi för 

övervägda handlingar som är grundade i att vi är fria att göra egna val. Om jag har vält ner 

all disk för att någon hållit en pistol mot mitt huvud och hotat att skjuta mig om jag inte gör 

det räcker inte för att mena att jag är ansvarig, även om detta rent tekniskt stämmer. Det 

djupa ansvaret uppstår först då det är jag, i raseri för att jag fått underkänt på min tenta, 

välter ner all disk. Wolf presenterar tre olika modeller för att förklara relationen mellan 

ansvar och frihet: genom att referera till ett ”äkta jag”, genom autonomi och förmågan att 

göra fundamentala val, även om de är irrationella, och genom förnuft. Gemensamt för dessa 

tre är att de alla, om än med olika konsekvenser som resultat, förutsätter frihet att bestämma. 

För att en individ ska kunna anses fri att bestämma krävs att hon ska kunna tänka i de banor 

hon vill, vare sig de är strikt autonoma, eller förnuftsbaserade. Det som är viktigt här är 

kontrollen över sina egna tankar. I slutändan argumenterar hon för att förnuft (Reason) är det 

viktigaste vi har för att kunna anses vara ansvariga och fria. Övergripande kan man dock 

säga att det är det att vi kan lita på vår egen upplevelse av rationellt/irrationellt, våra 

värdesystem och att vi kan göra autonoma val som är avgörande för hur fria vi känner oss, 

och i förlängningen hur mycket handlingsutrymme vi har. Om vi inte känner ansvar kan vi 

inte heller förankra våra emotioner i verkligheten.  

Wolf skriver också lite om emotioner, där hon delar både med Burrow och med Solomon 

tanken att dessa är socialt betingade och att vi lär oss hur vi bör förhålla oss till våra 

emotioner genom vår omvärld. Hon menar att eftersom vi föds under olika förutsättningar 

och därmed förnekas och/eller förutsätts olika mycket kunskap, självkänsla, medvetenhet 

och därför kan vi inte ställa alltför höga krav på vår förmåga att vara totalt förnuftiga. Vår 

                                                        
58 Susan Wolf, Freedom Within Reason, New York, Oxford University Press, 1990 
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förmåga till frihet och förnuft kan vara begränsad och de kulturella omständigheter vi lever 

under kommer alltid att påverka vad vi värderar som mer sant eller gott. Wolf tar som 

exempel upp att förtryck kan utgöra ett hot för både det sanna och det goda och ger som 

exempel George Orwells 1984.59 I ljus av detta skulle man kunna dra slutsatsen att Burrow 

har en poäng i att om våra emotioner och processer ständigt ifrågasätts, avfärdas, ignoreras 

eller på annat sätt sanktioneras av andra på grund av maktövertag blir det svårare för oss att 

kunna avgöra vad som är rationellt och irrationellt, och därmed tappar vi förmågan att 

urskilja vad som är sant och gott. Wolf menar också att vi kan fostras i en moral som ger en 

skev verklighetsbild, till exempel genom religion. Att vi har formats av sådana ofriheter och 

i de samhällen vi hamnat i är något vi helt enkelt får lära oss hantera och leva med. Genom 

vårt förnuft kan vi fortfarande sträva efter det goda och sanna nå dit och därigenom bli både 

så fria och ansvariga det är möjligt att bli.60  

 

4.2 Djupt ansvar och fundamentala val 

Wolf menar som sagt att ansvar förstås bäst genom förnuft, men för att kunna göra djupare 

val samt avgöra vad som är rationellt/irrationellt är autonomin grundläggande. För medan 

autonomi främst handlar om att kunna välja, handlar förnuftet om att ständigt sträva mot det 

goda och det sanna. Så redan vid autonomin når vi något väsentligt, nämligen det att vi kan 

göra fundamentala val själva. För att kunna göra detta behöver vi kunna avgöra vad som är 

rationellt/irrationellt. Att jag väljer att välta disken är mitt fundamentala val, som i det här 

fallet repsonderar mot min emotion, hur irrationell handlingen än är. I autonomibegreppet 

finns en stark betoning på kontroll, vem som ha kontrollen, och det är denna kontroll som är 

avgörande för att vi ska kunna hålla balans mellan våra emotioner och vår frihet. Att vi kan 

balansera kontrollen mellan vad vi förstår pågår runt oss, och ställa den mot våra emotioner 

och viljor. Det är också denna som på ett sätt angrips då vi utsätts för förtryck. För att kunna 

utveckla emotionell integritet eller emotionell flexibilitet, beroende på om man väljer att 

utgå från Solomon eller Burrow, behöver vi tillgången till våra fundamentala val och det 

djupa ansvaret. Kanske tar vi oss dock vatten över huvudet om vi sätter likhetstecken mellan 

frihet och autonomi, vilket Wolf vill mena. Hon skriver: ”To want autonomy, then, is not 
                                                        
59 Ibid s. 37 
60 Ibid s. 145-147 
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only to want the ability to make choices on no basis for choice but to want the ability to 

make choises on no basis even when a basis exists.”.61 På detta sätt hör också emotioner och 

frihet ihop, att agera utifrån våra emotioner är ett sorts fundamentalt val. Även om Wolf 

främst tar upp emotioner som något vi lär oss, så betyder inte det att allt som är inlärt 

begränsar vår frihet, ansvaret kan fortfarande vara djupt och valet fundamentalt. Vi använder 

våra emotioner för att göra dessa fundamentala val, oavsett om de går stick i stäv med det vi 

anser rationellt. Det väsentliga är att valen är våra, att vi är fria att göra dem och att vi kan se 

vad som är rationellt/irrationellt. 

 

5. Utredning och diskussion 

5.1 Otydligheter 

Innan jag går in i en djupare utredning av de teorier som lyfts fram vill jag påpeka vissa 

otydligheter i dem och redogöra för hur jag tänker förhålla mig till dessa otydligheter. De 

communities som Burrow presenterar är grovt skissade och det framgår inte vilka som ingår 

i dessa, hur de är fördelade eller hur indelningen i sådana skulle se ut, eller om ens alla bör 

vara del av de någon sorts communities. Burrow presenterar inte heller någon klarare analys 

av vad emotioner som sociala konstruktioner eller outlaw emotions innebär. Jag kommer att 

utgå ifrån att den analys jag gjort ovan är tillräckligt välvillig för att förstå Burrows 

argument och slutsats.  

Vad jag också saknar hos Burrow är en analys av varför det skulle skada individer att inte få 

sina emotioner förstådda, eller avfärdade. Min välvilligaste tolkning av hennes resonemang 

är att hon anser att känslor är den nyckelkomponent hos individen som när den missbrukas 

utgör en fundamental möjlighet för att maktordning ska kunna etableras. Det problematiska 

med Burrows emotionsanalys är att den öppnar för många emotionella myter, och överlag 

skapar frågetecken för hennes argumentation. Till exempel ser jag inte varför outlaw 

emotions skulle vara negativa emotioner eller varför de kräver välvilliga tolkar. Outlaw 

emotions verkar vara alla de emotioner som inte ingår under den rådande normen. Att sätta 

                                                        
61 Ibid s. 55 
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dem i ett speciellt fack förklarar dock inte varför andra inte skulle förstå dem, eftersom jag 

utgår från att alla kan känna någon slags outlaw emotion i ett samhälle där en norm råder.  

 

5.2 Emotioner och rationalitet 

Genomgående för de olika syner på emotioner vi tittat på ovan är två saker: de påverkas av 

var vi växer upp och vilka sociala regler vi lär oss. Om emotioner dessutom är de värderande 

bedömningar med ett eget inneboende narrativ som Solomon menar att de är, är det i ljus av 

Wolf nödvändigt att vi har tillgång till den information som de ger oss för att kunna anses 

autonoma. Till detta kan vi addera Solomons, inspirerad av Nietzsches, mening att 

rationalitet, det som vi också skulle kunna kalla förnuft, är en emotion i sig själv. 

Men hur kan rationalitet räknas som en emotion? En tolkning är att detta bottnar i samma 

resonemang som Wolf för kring autonomi - i definitionen av rationalitet ingår ett koncept av 

kontroll. Att kontrollera drifter, emotioner och laster skulle kunna vara en slags vilja, en 

önskning, men varifrån kommer den här viljan? Om vi anser något vara det bästa, skulle vi 

kunna mena att om detta inte skedde så vore det värre. För att försöka kontrollera denna 

utgång kan vi använda oss av olika versioner av rationalitet. Solomon listar i sin artikel 

Cultural Limits to Rationality 33 olika definitioner på rationalitet och pekar därmed på ett av 

problemen som Susan Wolf har, rationalitet i sig förblir odefinierat och lämnar öppet för 

många möjligheter.62 Om kontrollen ligger i att kunna värdera och finjusterat anpassa oss 

efter våra emotioner är det också rationaliteten som sådan för att vara autonoma. För att nå 

denna behöver vi alltså kunna ha tillgång till våra emotioner.  

I Burrows emotionsanalys uppstår en del frågetecken som jag vill belysa utifrån de 

emotionella myterna. Att det skulle finnas skadliga effekter i hanteringen av någon annans 

emotioner tycks grundas i både emotioner som hydrauliska modeller där något måste släppas 

ut för att inte leta sig in i vårt undermedvetna och skada oss därifrån, men det verkar också 

som att Burrow menar att det finns positiva och negativa emotioner. Detta blir tydligt i 

hennes diskussion kring outlaw emotions, som hon menar kräver speciell hantering och 

moralisk hänsyn. Dessa anses dessutom vara irrationella i sitt sammanhang (inom en 
                                                        
62 Robert C. Solomon, Existentialism, Emotions and the Cultural Limits of Rationality, 
Philosophy East and West, 42(4), October 1992, s. 597-621 
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maktordning) enligt både Burrow, Campbell och Jaggar, utan att vi får veta varför dessa 

emotioner inte skulle kunna gå att agera på eller förklara. Det verkar också som att Burrow, 

trots att hon vill undvika en sådan bild, hamnar i teorier om att emotionerna är entiteter i 

sinnet, även om hon hellre pratar om den sociala aspekten av dem. Denna syn leder henne 

till att dialogen är det som kan komma att visa vad emotionerna handlar om och för att 

bearbeta dem, snarare än att de skulle vara sociala och ute i världen. Det är våra emotioner i 

sinnet som vi ska behandla, inte emotionerna som uppstår, finns och uttrycks ute i världen 

som vi ska bemöta och använda oss av. Detta verkar inte helt stämma överens med hennes 

bild av emotioner som sociala konstruktioner. 

 

5.3 Avfärdandeanalys 

Avfärdanden sker på daglig basis hela tiden och är i sin enklaste form ett erkännande ja eller 

ett oppositionellt nej. De kan ligga överallt mellan att inte svara på ett mail till att säga rakt 

ut till någon att man inte tycker det de säger är intressant. På samma sätt som vi alla 

upplever och är del av avfärdanden, ingår vi i maktstrukturer. Vi kan använda avfärdanden 

för att vi har makt att göra det, och vi kan drabbas av dem för att vi inte passar in i ett 

specifikt mönster. Om jag till exempel inte förstår språket i ett samhälle och försöker 

förklara för någon att jag behöver få uppehållstillstånd, men på grund av min 

språkförbistring inte blir förstådd och att min legitima anledning till att stanna inte går fram, 

finns risken att jag blir avfärdad på grund att jag inte besitter en viss makt. Om vi lägger till 

detta att olika samhällen ger status till så grundläggande saker som emotioner, som vi sett 

ovan, kan vi gissa oss till att maktstrukturer fungerar även på sådana nivåer. Att som 

lågstatus person besitta lågstatus emotioner som till exempel bitterhet blir dubbelt negativt. 

Det sägs ibland inom feministisk diskurs att förtryck har tre steg för upplösning. Det första 

”steget”, som väl snarare får stå för någon slags bottennivå, eller maktens utgångspunkt, är 

förlöjligande. Det är inte helt omöjligt att tänka sig att avfärdande är ett sorts förlöjligande. 

Nästa steg är diskussion, att kunna lyfta frågor och få relevanta svar. Det sista steget är 

acceptans. Att förlöjliga kvinnan som är närvarande i ett politiskt sammanhang och kalla 

henne bitter är alltså steget innan man ens påbörjat diskussionen. Att hänvisa till emotioner 

är alltså under gränsen för vad som ens skulle kunna räknas som politiskt. Politik är per 

definition diskussion. Detta betyder inte att problemet är utom ramen för politik, men att 
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avfärdandet i sig är det. Om diskussionen, som Burrow vill, kan lyftas, har man kommit en 

bit på väg.  

 

5.4 Emotionellt missbruk 

Varför utgår Burrows analys specifikt från emotioner? Hennes svar går kanske att finna i 

citatet: ”If it is not possible to appeal solely to reason to change prejudical attitudes, an 

appeal to emotion may be, if not the only way, at least one good way of doing so”.63 Att 

undersöka emotioner skulle alltså vara att sätt försöka förändra fördomar mot kvinnor. Detta 

tycks mig lite förvirrande eftersom Burrow vänder en diskussion som klassiskt sett handlat 

om att kvinnor alltid tolkats som emotionella, mot samma emotioner. Då hon belyser flera 

viktiga aspekter av hur emotioner kan användas för att bibehålla ett förtryck, men hennes 

resonemang tenderar också att göra emotionernas uttryckare till offer och emotionerna i sig 

till oförklarliga entiteter som styrs inte bara inifrån, utan också utifrån. I Burrows mening är 

det gruppen av tolkar som kan möjliggöra att reda ut innebörden av outlaw emotions samt 

att utveckla emotionell flexibilitet, och inte individen själv. Även om både Wolf och 

Solomon menar att vi lär oss hur vi förväntas uttrycka och bete oss utifrån våra emotioner, 

så går Burrow steget längre och tycks mena att våra emotioner skapas genom den sociala 

kontexten. Solomon skulle kanske istället mena att Burrow missar en aspekt där det inte är 

främst de sociala kontexterna som påverkar emotionerna, utan nya emotioner som skapas 

eller fördjupar emotioner. Att detta gör dem farliga, skadliga eller till och med ohanterliga, 

vilket tycks bli resultatet av Burrows resonemang, verkar snarare förtäta problemet och göra 

offer för förtryck till totala offer, istället för att bena ut det logiska i emotionella reaktioner. 

Att emotionellt missbruk skadar autonomin tycks sant, men jag saknar hos Burrow en analys 

av varför emotioner är nyckeln i denna fråga, och hur individer, som är lika olika som sina 

emotionella reaktioner förväntas ha samma behov av dialog och diskussion, inom alla nivåer 

av förtryck. Där menar jag också specifikt de som avfärdar, vilka verkar vara de som har det 

riktiga problemet, givet att de inte ger ärliga uttryck för sina egna upplevelser och 

emotioner. Enligt Solomon har vi inga irrationella emotioner. Vi har emotioner som pågår 

samtidigt, parallellt, och som kan vara svåra att bena ut, men i emotionen finns alltid en 
                                                        
63 Sylvia Burrow, The Political Structure of Emotion: From Dismissal to Dialogue, Hypatia, 
Vol. 20, No. 4, Fall 2005, s. 27-43, citat hämtat från s. 40 
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rationell struktur. Emotionen kommer först, även före rationaliteten. Vad en community 

skulle kunna göra är således att reda ut rationaliteten utifrån sin egen situation. Men detta 

låter som något som både misogyna förtryckare och förtryckta skulle behöva använda sig av. 

Att utveckla emotionell integritet för att förstå och kunna använda sina känslor kan 

säkerligen tjäna på att utvecklas i grupp vid behov. Frågan är om det är den enda och mest 

effektiva lösningen, eller om inte detta undergräver vår syn på emotioner utifrån samtliga 

myter som nämnts till viss del eller lika mycket som emotionellt missbruk.  

Teorin om emotionellt missbruk verkar intuitivt rimlig. Att vi missförstår varandras 

emotioner kan bottna i faktiska missförstånd, olikheter eller att vi helt enkelt tycker att det 

som någon definierar som ilska mer liknar bitterhet. Men att avfärda andras emotioner, och 

kanske framför allt innebörden av dem, är också ett effektivt sätt att undvika andras agendor. 

Ta demonstrationerna på Wall Street som pågår i skrivande stund. Media och politiker 

undviker att diskutera eller rapportera om detta.64 Det kan handla om ointresse men är 

troligast ett resultat av olika agendor och maktklyftan mellan dessa. Missbruket är hjälpt av 

att emotionerna har olika status, speciellt då denna status är outtalad. Överlag ser vi 

emotioner som jämlika, men på ett subtilt plan känner vi snabbt igen den inbyggda skammen 

i att vara bitter och den rättfärdiga framåtandan i att vara förbannad, eller självklarheten i att 

vara glad över att träffa en gammal vän. Genom att hänvisa till någons emotion kan vi 

implicera att emotionen är ointressant på grund av sin status, utan att säga det. Det 

upprepade avfärdandet gäller inte enbart emotioner med låg status, utan vi kan i likhet med 

Campbell se att det är hänvisandet till emotioner över huvud taget som är ett sätt att 

underminera någons åsikt. Problemet verkar dock vara att vissa har makten att definiera vad 

som är rationellt på ett samhälleligt plan, det vill säga vilka emotioner som nästan av-

emotioneras eftersom de anses så självklara.  

Att emotionellt missbruk existerar, mer eller mindre medvetet, låter intuitivt rimligt. Att det 

påverkar en människas autonomi tycks oundvikligt. Förmågan att ta djupt ansvar och göra 

fundamentala val ruckas säkerligen när vi börjar tvivla på våra egna tankar, värderingar och 

emotioner. Ständig ifrågasättning från någon med mer makt räknas säkerligen som en 

härskarteknik. Så hur kan man lösa den här situationen? Burrow föreslår sina communityn, 

                                                        
64 http://www.wonkette.com/453806/liberal-npr-wont-cover-wall-street-protests-so-read-
this-instead 
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som enligt mig är för otydliga för att ta en seriös ställning till. De framstår spontant som 

omöjliga och för dåligt underbyggda. När Burrow pratar om emotionell flexibilitet närmar 

hon sig Solomon betydligt. Det är inte långt mellan flexibiliteten, att vara öppen för och 

förstå olika sorters emotioner, och den emotionella integritet som Solomon hänvisar till. 

Möjligtvis behövs det specifika sammanhang för att göra emotioner begripliga, och i 

förtryck situationer kan specifika grupper utan tvekan vara ett stöd, men om vi kan utveckla 

emotionell integritet alternativt flexibilitet är jag övertygad om att det kan vara ett första sätt 

att bemöta emotionellt avfärdande och missbruk. Att nå diskussion är nästa steg från 

förlöjligande och Burrow övertygar inte att emotionerna behöver sådant utrymme att bygga 

runt den processen med olika communities verkar rimligt. På samma sätt som vi behöver 

vara medvetna om vårt djupa ansvar eller våra fundamentala val, hjälper det om vi kan förstå 

våra parallella känslor och varifrån de kommer för att kunna använda dem som verktyg.  

 

5.5 Djupt ansvar och fundamentala val i kommunikation 

Det finns alltid ett dubbelt ansvar i kommunikation. Att ansvara för sig själv och ansvara för 

att förstå den andra så bra som möjligt. Vi kan tänka oss att emotionellt missbruk är ett 

effektivt och vanligt sätt att styra och förtrycka andra, och att det i längden kan få farliga 

konsekvenser. Detta tror jag ligger i en blandning av slumpens och avfärdandets natur. De 

flesta avfärdanden har en emotionell påverkan eftersom de gäller oss som personer och att vi 

nekas något vi förväntat oss eller hoppats på. Överlag verkar det värre om vi är medvetna 

om någons förväntningar och förhoppningar och ändå avfärdar dem på lösa grunder eller på 

inga grunder alls. Överlag kan vi därför i kommunikation med andra räkna med att de har 

förhoppningar om att vi förstår vad de vill, säger och att vi tror på vad de säger eller 

uttrycker.  

Men ansvaret är också självklart beroende på relationen. Emotioner väcker olika anslag till 

agentskap, och variationerna mellan agentskap är lika stort som variationerna mellan 

relationer. Så hur förhåller sig ansvar till emotionerna som existerar i relationen och 

framkommer mer eller mindre tydligt i kommunikationen? Har vi ett ansvar att ta in och 

förvalta andras emotioner också? Vi kan aldrig veta exakt vad andra upplever emotionellt. 

Det vi kan göra är att försöka sätta oss in i det genom dialog eller tolkning. Vi väljer alltså 

hur pass mycket vi vill ta in av andras emotioner, på samma sätt som vi väljer hur vi vill 
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förhålla oss till dem. Vi kan välja att skada, missförstå och utnyttja andra, och därmed 

påverka deras förmåga att känna djupt ansvar och göra fundamentala val. Detta är främst 

beroende på hur maktstrukturen ser ut i relationen. Så, i kommunikation med andra har vi 

inta bara våra egna emotioner att beakta, utan också ansvaret för den andra och hur vi 

förhåller oss till detta ansvar, samt till de emotioner den andra har och i vilken maktposition 

vi står gentemot varandra. Vi har således ett slags ofrivilligt ansvar för andra. Men att andra 

inte uppfattar våra emotioner eller att vi inte uppfattar andras är inget som i sig utgör ett 

direkt hot. Att vi missuppfattar, inte bryr oss tillräckligt mycket eller ignorerar andras 

emotioner kommer sannolikt påverka den andra, i många fall oavsett maktposition, men det 

utgör inte en skada för emotionen i sig. Den emotion som den andra upplever, och som inte 

görs hörd, kommer i sig inte att förgöra henne eller honom inifrån. Nya emotioner kanske 

tillkommer. Vad som sker i kommunikationen är en del av det som Solomon kallar 

emotionens inneboende narrativ och processer. Men detta gäller inte på samma sätt 

uttryckandet och mottagandet av emotionen, som snarare verkar vara beteendefrågor, och 

utanför emotionens (kont)roll. Att vi skadas om någon inte tar emot, inte förstår eller 

medvetet missförstår vår emotion är detta inte skadligt för emotionen i sig, men leder 

sannolikt till ytterligare emotioner. Det är således inte nödvändigtvis bekräftandet av 

emotioner som är nyckelfrågan för att förvandla en grupp från förtryck till autonomi, utan 

emotionerna är metoder som agerar på eget bevåg utifrån de fakta de ställs inför. På det 

sättet kan ilska mycket väl både leda till och samexistera med bitterhet. Att avfärda någon 

som bitter när denne menar att hennes grundemotion är ilska, skulle kunna vara riktigt, men 

också irrelevant. 

 

5.6 Emotionell makt 

Genom att hänvisa till andras emotioner som grund för avfärdande, legitimerar man 

samtidigt sina egna emotioner som de ”rätta”. Vi agerar alla emotionellt, oavsett om det är i 

enlighet med våra emotioner eller inte. Att avfärda andras emotioner utifrån en maktposition 

blir om man ska se till den emotionella nivån också att bekräfta det rådande synsättet på 

emotioner. På ett systematiskt plan blir skillnaden mellan min och din emotion avgörande 

för om du har rätt eller fel, är rationell eller irrationell. De emotioner som kulturellt anses 

rationella tvättas som bort från de myter Solomon nämner och får istället en rationell status.  
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Det är ingen hemlighet att rationalitet har varit ett stort ämne inom filosofin och historiskt 

främst diskuterat mellan män. Vare sig det varit á Hume med förnuftet som passionernas 

slav eller Aristoteles uppdelning mellan det animaliska och det förnuftiga så har diskursen 

kring hur vi ska förhålla oss till rationalitet och emotioner överlag varit manlig. Att 

emotioner i viss mån legat skilt från rationaliteten kan förklara varför vi har så många myter 

kring dem på samma sätt som att rationalitetens särskiljning från emotioner kan förklara 

varför vi ha så många definitioner av rationalitet. Att den manliga diskursen kring 

rationalitet blivit ett maktverktyg verkar dock historiskt oundvikligt.  

När det gäller den emotionella makten, det vill säga vem som får avgöra vilka emotioner 

som räknas till det självklara och vilka som är irrelevanta, så menar Burrow att vi aldrig ska 

agera på avfärdande genom att ge oss in i en diskussion. Jag håller med Burrow att det 

verkar orimligt att kräva att en individ ska stå för en emotion hon faktiskt inte har, och 

självklart ska man inte försvara sin bitterhet när man menar att man är arg. Eftersom 

maktpositionerna är sådana att den förtryckande tycks kunna bestämma vilka emotioner som 

är rimliga så gäller dennes logik, och den uttryckande kommer att ha svårt att hävda sin ilska 

som rationell, eller naturlig om man så vill, eftersom reglerna inte tycks anpassade för 

denne. Men det vore samtidigt rimligt att hoppas på att normalt fungerande personer förstår 

att vi är arga om vi säger ”vi är arga”. Även om denna emotion tappar i intensitet när vi får 

klart för oss att andra anser att vi är bittra snarare än arga, så innebär det inte att den inte var 

en del i det led som gjorde att vi hamnade i en specifik situation från första början. Således 

finns det alltid en rationalitet i varför vi känner som vi känner. Att undvika all sorts 

diskussion vore därför både ett filosofiskt och politiskt lustmord och riskerar att leda till att 

vi underblåser de föreställningar vi har om emotioner som lössläppta entiteter som fungerar 

bortom rationalitet, och att arga feminister är likadana.  

 

6. Slutsats 

För att förstå och effektivt hantera våra emotioner är det möjligt att vi behöver emotionell 

integritet. För att kunna göra djupa fundamentala val behöver vi ha tillgång till våra 

emotioner. Dessa två komponenter är de som står under direkt hot enligt Burrow då våra 

emotioner avfärdas eller missbrukas och då rationaliteten i våra emotioner ifrågasätts. Men 
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till vilken grad förstörs vår insikt eller förmåga till emotionell integritet när vi utsätts för 

emotionellt missbruk? Det är svårt att säga var emotionellt missbruk börjar. Om vi lever 

under förtryck skulle vi redan där kunna säga oss leva under emotionellt missbruk, där 

andras villkor sätter spärrar för oss att utveckla emotionell integritet. Även vår autonomi är i 

sådana fall till viss del blockerad. Men hur pass allvarligt är detta för vår möjlighet att ändå 

utveckla vår egen frihet? Vad Solomon påpekar och Wolf lyfter fram är att våra mänskliga 

tillgångar, vare sig de stavas emotioner eller förnuft, står till förfogande för individen, även 

om de påverkas av ett sådant missbruk. Om individen använder sig av emotionell integritet 

och frihet att bestämma som strategi för att medvetet motarbeta förtryck och belysa 

rationaliteten i sina emotioner skulle det kunna vara ett sätt att försöka tvinga fram 

diskussion, istället för att själv falla för emotionella myter.  

Vi lever alla i olika sorters maktbalanser. Vår sociala kontext påverkar också hur vi ser på 

och beter oss mot andra individer. Samtidigt är emotioner och autonomi universella begrepp 

med vissa grundläggande förutsättningar. Om dessa nötts ned av till exempel ett könsbaserat 

förtryck får behovet av att bygga upp och återerövra ett eget narrativ och att fortsätta bygga 

en epistemologisk feministisk teorigrund inte underskattas. Det finns oändliga aspekter av 

feminism och olika sorters förtryck att beakta och ta in i en sådan. Att det behövs ett 

sammanhang där olikheter kan komma till uttryck tycks oundvikligt. Som Audrey Lorde 

skriver i The Master’s Tool Will Never Dismantle the Master’s House, en artikel om förtryck 

och ignorering av svarta kvinnor: 

Difference is that raw and powerful connection from which our personal 

power is forged. As women, we have been taught either to ignore our 

differences, or to view them as causes for separation an suspicion rather 

than as forces for change. Without community there is no liberation, only 

the most vulnerable and temporary armistice between an individual and 

her oppression. But community must not mean a shedding of our 

differences, nor the pathetic pretense that these differences do no exist.65  

                                                        
65 Audre Lorde, The Master’s Tool Will Never Dismantle the Master’s House, s. 49-51, 
Alison Bailey, Chris Cuomo (ed.), The Feminist Philosophy Reader, New York, McGraw-
Hill, 2008, citat hämtat från s. 50 
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Men att i sammanhang som beskrivna ovan bygga in tanken att det är specifikt emotioner 

som behöver skyddas kan vara att skjuta sig själv i foten, eftersom emotioner också kan 

fungera som etiska imperativ på personbasis. Om vi genom att utveckla emotionell integritet 

låter oss själva undersöka och avgöra rationaliteten i våra emotioner kanske vi kan låta bli 

att ta andras tolkning av dem för sanna, eller låta andras avfärdanden forma vår autonomi. 

Då blir det också vår frihet att bestämma hur vi vill använda våra emotioner. Förhoppningen 

är att kunna komma över avfärdandets effekter och gå vidare mot diskussion och acceptans. 

Oavsett vilka maktbalanser vi lever i finns det alltid ett mer eller mindre effektivt sätt att 

hantera dem på. Att kräva förtryckets erkännande av den egna emotionens rationalitet skulle 

kunna vara ett. 
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