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Akademisk avhandling för fi losofi e doktorsexamen i sociologi, framlagd vid Örebro 
universitet 2007.

Abstract
Jofen Kihlström (2007) Böjelser & Begär: En kritik av medicinens beroende-
begrepp. Written in swedish, pp. 289, Örebro studies in sociology 8, Örebro. 

This book is an attempt to formulate a sociological theory of the phenomena that is 
otherwise known as substance abuse and substance dependency in the medical fi eld. 
The fi rst step toward such a theory is a critique of how DSM-IV presents diagnostic 
criteria for substance abuse and substance dependency as if these criteria are valid 
and reliable ways of measuring mental illness and bodily dysfunction. I point to the 
fact that these criteria neither are valid or reliable variables for measurement nor 
theoretically grounded defi nitions of the phenomena. My point is that diagnosis is 
an elaborate way of disguising moral judgments as medical assessments of illness 
or dysfunction. The second step towards the formulation of my theory goes via 
my empirical study of nine men and women who call themselves sex and love ad-
dicts. By conducting deep interviews with them I conclude that it is impossible to 
talk about sex and love addiction without constantly referring to stereotypes and 
widely held assumptions of alcoholics and drug addicts. Moreover it is apparent 
that these men and women are making moral judgments about themselves rather 
than pointing to some form of genuine disruption which they cannot control. From 
my critique and my empirical study I am able to identify a number of areas that 
a theory of addiction, as opposed to the medical view where this phenomena are 
being broken down in two sub categories (abuse and dependency), must be able to 
handle to explain addiction generally and specifi cally in relation to alcohol, drugs, 
sex and other forms of social deviance. A number of philosophical hallmarks of 
medicine is also identifi ed and seen as part of the problem, therefore I mean that a 
successful theory of addiction must transcend the mind body dualism of Descartes 
as it is a cornerstone in the medical view upon and understanding of humans. By 
reconstructing the habitus and fi eld concepts in Pierre Bourdieus theory of practice 
I mean that it is possible to understand addiction from an action theory point of 
view. This discussion is also broadened by a pragmatist discussion of the mind and 
a neo meadian theory of the emotional self. My conclusion is that addiction can 
be understood and explained within an action theory which focus upon individual 
as well as collective action and understand this as habitual practice that is partly 
embodied and therefore not discursive – habits of which we cannot easily speak is 
seen as one of the compelling components in addiction rather than a mythical loss 
of control which is nowhere to be found but as a rhetoric grip stemming from the 
AA view upon addiction as a disease.

Keywords: alcohol, drugs, substance abuse, substance dependency, sex and love 
addiction, disease concept of addiction, Pierre Bourdieu, pragmatism, psychiatry, 
DSM-IV, neurology, sociological theory of addiction.  
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Förord

Först och främst vill jag rikta ett hjärtligt tack till sociologerna vid Örebro 
universitet för det stöd och engagemang ni givit mig, utan era kommentarer 
och nyfi kenhet på vad jag sysslat med hade det varit lätt att tappa farten i de 
stunder av tvivel som jag tror alla doktorander drabbas av till och från. Några 
av er upplever jag dock att jag står i extra tacksamhetsskuld till och det är 
främst min handledare Björn Eriksson, min upplevelse är att du har trott på 
mig hela tiden och även om så inte är fallet så har det avsevärt underlättat 
processen att skriva avhandlingen. Mikael Carleheden, som också har läst 
mitt manus och kommit med många bra kommentarer. Emma Engdahl som 
jag lärt mig mycket av, jag hoppas att jag inte gjort allt för mycket våld på 
din teori. Doktorandgruppen har också varit ett enormt stöd och mest har 
jag naturligtvis fått av dom som började ungefär samtidigt som mig, så jag 
vill ge Irja och Marie lite extra ’cred’ – men jag saknar redan er alla.

Utanför ämnet i Örebro har det funnits än fl er människor som jag kän-
ner att jag vill tacka på något sätt. Först och främst går ett varmt tack till 
doktoranderna på statskunskapen, kvinnovetenskapen och socialt arbete i 
Örebro + en kader kunskapstörstande från Uppsala och Karlstad – ni vet 
vilka ni är, tack! Dessutom har jag haft äran att spela med ett antal kollegor 
i det taco törstande cover bandet SAMbandet, det har varit väldigt roligt 
att spela med er så tack Anders Bruhn, Erik Flygare, Jürgen Degner, Per på 
 pukor samt Kristian Daneback  & Emma Engdahl (early line-up) + de tutande 
studenter vi periodvis lockat in i oberäkneliga samarbeten. Och sen vill jag 
också tacka Odd Lindberg för att jag fått vara med på kursen missbruk och 
behandling, det har varit mycket utvecklande och roligt.

Men all input kommer ju inte bara från huset, det fi nns en värld utanför. 
Mats Börjesson vill jag ge ett tack för envisa kommentarer kring textanalys, 
nu blev det ingen diskursanalys av det empiriska materialet men det betyder 
inte att jag inte har lärt mig mycket om textanalys av dig. Thomas Brante 
som fanns vid Örebro universitet en del av den tid som jag var doktorand 
där fi ck mig att se nyttan av Bourdieu, det är jag evigt tacksam för. Peter 
Ekegren, som också var vid ämnet en period, känner jag mig också skyldig 
ett tack – speciellt för att du lät mig förstå vad man ska med Lakatos till. 
Sociologgruppen i Falun + Roger & Philip vill jag också tacka, tack för att 
ni har fått mig att känna mig välkommen i ämnet och vid institutionen.
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Jag vill också tacka min faktagranskare doktor Björn Lindquist (ÖL) på 
beroendeenheten vid universitetssjukhuset i Örebro som givit mig många bra 
kommentarer och hjälpt mig att rensa ut rena faktafel i avhandlingen. Även 
om du inte delar mitt perspektiv eller mina slutsatser så har du varit till stor 
hjälp och jag är väldigt tacksam för det!

Jag har säkert glömt nån, det känns ofrånkomligt, men troligtvis förtjänar 
även dom cred, precis som min familj och speciellt min fru och mina söner 
– utan er hade det nog inte alls gått!

Avh Joffen tryck 050407   12Avh Joffen tryck 050407   12 07-04-05   12.28.5307-04-05   12.28.53



13

Introduktion

Historiskt har omåttligt spelande, drickande, opiatbruk eller sexuella ex-
cesser uppfattats som former av böjelser hos individen vilket den engelska 
termen addiction understryker. Titeln på denna avhandling indikerar därför 
en form av återgång till detta perspektiv i och med att jag faktiskt menar att 
missbruk och det som kallas beroende kan förstås som böjelser, i meningen 
dispositioner, hos individen och att de endast kan leda till de problem som 
vi vanligtvis förknippar med missbruk om praktiken åtminstone initialt är 
ett tecken på att aktiviteten väcker ett begär hos individen. Man kan alltså 
svårligen lägga sig till med ett missbruk av någonting som inte appellerar till 
individen – vad detta någonting är ska jag dock lämna osagt. Jag vill istället 
snabbt presentera några av avhandlingens centra innan jag skriver en mer 
traditionell disposition i slutet av denna inledning.

Imre Lakatos visar hur en kritik, för att den ska vara maximalt kraftfull, 
ska sikta på det som han kallar ett forskningsprograms hårda kärna. Kan 
kärnan rubbas tenderar hela bygget runt den att, om inte rämna så åtmins-
tone att, skaka märkbart. Mycket av den kritik som jag för fram i denna 
avhandling handlar om att kritisera sådant som jag upplever är delar av en 
hård kärna inom den medicinska forskningen och förståelsen av dessa fe-
nomen. En frågeställning som utkristalliserats under arbetets gång och som 
fortfarande är central i denna avhandling handlar därför om att undersöka 
vad det som vi vanligtvis kallar beroende egentligen är. Frågan är snarlik den 
som Merton och Becker reste i relation till IQ-test under 60-talet, är beroende 
bara det som testet mäter eller har vi en teoretisk förståelse av vad det är som 
mäts? En delvis annan infallsvinkel handlar om att undersöka om det som 
mäts, oavsett vad det kan vara, mäts på ett tillfredsställande sätt. I denna 
avhandling sätts den diagnostiska manual som idag används i Sverige för 
att diagnostisera missbruk och beroende på en hård och kritisk granskning 
i syfte att klargöra manualens validitet och reliabilitet. Så vitt jag har vet 
har ingen gjort detta tidigare så om jag inte har missat någon studie är detta 
delvis ett av mina bidrag till debatten kring psykiatri generellt som psykiatri 
i relation till fenomenen missbruk och beroende specifi kt.

Media har också en del i denna avhandling eftersom mitt arbete har skett 
parallellt med att man i dagspress skrivit om en hel mängd olika fenomen 
som ibland kallas missbruk och ibland kallas beroende. Det handlar om mat-
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missbruk, Internetmissbruk, spelberoende, sexmissbruk, träningsmissbruk 
etc. Jag blev snabbt intresserad av att undersöka något av dessa fenomen i 
avhandlingen och det slutade med att jag hade nio djupintervjuer med män 
och kvinnor som själva upplever att de är sex- och kärleksmissbrukare. Där-
för rymmer min avhandling en empirisk studie av dessa män och kvinnor i 
syfte att förstå vad de menar att deras problem bottnar i och hur de själva 
upplever sin situation.

Men oavsett vad man tror, eller tror sig veta, om dessa fenomen så står 
det klart att de leder till mycket lidande, förnedring och misär för de som 
upplever sig ha drabbats av ett missbruk eller ett beroende. Jag upplever att 
det är så gott som omöjligt att studera dessa fenomen utan att ta med detta 
tema – samtidigt som jag är uttalat misstänksam mot att acceptera missbru-
kares upplevelser som tveklöst sanna redogörelser för sakernas natur. Jag är 
därför medveten om att stora delar av denna avhandling är en balansakt på 
slak lina där jag ibland hämtar inspiration och kraft från studier av miss-
brukare samtidigt som jag också försöker hålla mig kritisk till de berättelser 
och uppgifter de lämnar. Fenomenologiska data är oundgängligt för avhand-
lingens tolkande delar men samtidigt inte fullt ut tillräckliga i byggandet av 
den teoretiska konstruktionen. Hur väl jag lyckas med detta konststycke 
är till syvende och sist upp till dig som läsare att avgöra, men jag upplever 
själv att jag faktiskt har någonting viktigt att säga och att det perspektiv 
som jag föreslår som ett alternativ till det medicinska perspektivet faktiskt 
har implikationer för hur vi kan tänka vidare kring frågor som diagnostik, 
behandling och prevention. 

En viktig implikation av mitt resonemang, som jag inte vidareutvecklar 
utan snarare kan ses som en logisk konsekvens av min konklusion, är att 
behandling av missbruk framstår i ett delvis nytt sken. Om missbruk och 
beroende inte är former av sjukdom så framstår det udda att försöka be-
handla dem enligt den traditionella medicinska modellen (vilket inte heller 
är särdeles vanligt). Jag vill därför understryka att denna konsekvens av mitt 
resonemang inte bottnar i en övertygelse från min sida om att missbrukare 
bara behöver ’skärpa till sig’. Tvärt om vill jag understryka att denna av-
handling med tydlighet påvisar hur en alternativ förklaring till missbruk inte 
kan undkomma vad som skulle kunna kallas en praktisk social residual hos 
individen. Efter avgiftning och information kvarstår strukturer som inte är 
upp till den enskilda missbrukaren att kasta av sig som man kan kasta av 
sig ett plagg – gravt missbruk implicerar ett förkroppsligande av en miss-
brukspraktik, någonting minst lika tvingande och bindande som eventuella 
abstinenssymptom.

Avhandlingens primära syfte har därför blivit att komma med ett förslag 
till en alternativ förklaring av fenomenen missbruk och beroende. Vägen dit 
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är som du kommer att upptäcka inte spikrak, men för att försöka se någon-
ting bekant med nya ögon är det ibland viktigt att se världen med en specifi k 
uppsättning teoretiska glasögon – och mycket av avhandlingen handlar om 
att sätta samman detta teoretiska occular för att kunna se världen med lite 
nya ögon (hur ny världen framstår beror naturligtvis på hur nära man själv 
ligger detta perspektiv och för vissa fi nns kanske inte mycket nytt att se). 

Först och främst är jag intresserad av den ontologiska frågeställningen, 
att försöka komma med en förklaring av vad beroende skulle kunna tänkas 
vara och som en förlängning av denna fråga vill jag sedan undersöka hur det 
är möjligt att förstå missbrukarens praktik för att nå en insikt i varför ett 
ofta uppenbart destruktivt handlingsmönster fortgår även i de fall aktören 
ifråga själv börjat tröttna på sin livsstil. Frågan skulle kunna omformuleras 
och beskrivas som en fråga om hur vi kan förstå att vårt handlande ibland 
upplevs ha makt över oss – hur kan det komma sig att vi har så svårt att 
lägga oss till med nya vanor och bryta upp med gamla (o)vanor? Mitt för-
slag på lösning handlar därför om att gå tillbaks till handlingsteori för att 
försöka grunda förklaringen på handlingsteoretiska resonemang. Som ett 
extra lager över denna grund vill jag också lägga till en samhällsteori som 
mäktar med att förklara varför fenomen som missbruk och beroende skiljer 
sig åt mellan könen och mellan olika sociala strata – det är otvivelaktigt så 
att vissa grupper löper större risk än andra att få problem med sådant som 
alkohol och narkotika. 

Kanske är det också viktigt att understryka gränserna för mina ambitioner 
i denna avhandling. Att jag bara betonar vikten av ett mer ärligt förhåll-
ningssätt till den diagnostiska praktiken handlar om att jag inte har några 
förslag till hur detta skulle kunna göras på annat sätt. Medikalisering är ett 
faktum som inte insikt rår på – så länge vi vill erbjuda missbrukare hjälp att 
lägga om sina liv går nog vägen till syvende och sist genom psykiatrin. Jag 
har inte heller ambitioner att komma med förslag på hur missbruk, i den 
vidare bemärkelse som jag använder i boken, ska kunna hanteras – detta är 
ett område som faller utanför min kompetens och kan kanske fångas upp 
inom ämnet socialt arbete. Men givet att detta är en potentiellt fruktbar teori 
så bör det inte vara särdeles svårt att generera hypoteser ur detta tänkande 
som kan omsättas i praktik.

Dispositionen
Efter denna introducerande aptitretare vill jag nu ställa upp en mer ordnad 
disposition att förhålla sig till i läsningen av avhandlingen. Syftet med av-
handlingen är fl erfaldigt, men det fi nns dock ett mindre antal överordnande 
syften och det är dessa jag tänker fästa uppmärksamheten emot här.
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För det första så vill jag genom att kritiskt granska DSM tydliggöra vad 
jag upplever är problematiskt med denna manual. Jag passar därför också 
på att synliggöra vissa grundläggande antaganden som denna manual vilar 
på i relation till dessa fenomen för att göra det jag kritiserar så klart som 
möjligt. Detta leder över i en kritik av den forskning som så att säga bygger 
vidare på de kriterier som DSM mäter missbruk och beroende med eftersom 
jag menar att förhållandet dem emellan är bakvänt, en slags kärran framför 
åsnan relation.

För det andra vill jag visa på hur tanken om att missbruk och beroende är 
sjukdomar har kommit att växa fram i västvärlden och samtidigt redogöra 
för den kritik som riktats mot sjukdomsbegreppet i relation till missbruk och 
beroende. I samband med detta kommer jag också att redogöra för några 
andra övergripande typer av förklaringar som används för att göra missbruk 
och beroende begripligt.

För det tredje vill jag, genom att gå en omväg över min empiriska studie 
av sex- och kärleksmissbrukare, försöka generera ett antal problem som en 
teoretisk förklaring av dessa fenomen måste kunna hantera för att inte råka 
ut för samma problem som de teorier jag tidigare kritiserat. Här vill jag också 
göra det tydligt hur vårt vardagliga språk de facto sätter gränser för hur vi 
kan tala om och förstå dessa fenomen och därför understryka problemet med 
att alltför naivt ta våra respondenter på orden när de förklarar sina problem. 
Denna del avslutas därför med ett antal punkter som jag menar att det är 
väsentligt att ett alternativt perspektiv på missbruk och beroende kan ta sig 
an för att tillföra någonting nytt.

För det fjärde vill jag visa på hur handlingsteori kan vara en sådan ny 
utgångspunkt och hur en kritik av kroppmedvetande dualismen väsentligen 
öppnar upp för en kvalitativt ny förståelse av dessa fenomen. Genom att 
föreslå vissa omtolkningar av Pierre Bourdieus nyckelbegrepp och genom att 
lägga till en teori om individens emotionella jag menar jag att det blir möjligt 
att förstå missbruk och beroende på ett kvalitativt nytt sätt.

Slutligen vill jag skissa på vilka konsekvenser detta perspektiv på missbruk 
och beroende får för vår förståelse för fenomenen och den empiri som redan 
fi nns på fältet – det handlar med andra ord om att avslutningsvis skissa på 
de omtolkningsmöjligheter som detta alternativa perspektiv på missbruk och 
beroende öppnar upp för. Samtidigt gör jag också en återkoppling till såväl 
kritiken av DSM, förklaringar till missbruk och den empiriska studien för 
att visa på vilka konsekvenser detta nya perspektiv har för hur vi kan förstå 
sådant som sjukdomsbegreppet, tanken om kontrollförlust och uppdelningen 
i missbruk och beroende.
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Frågeställningarna i denna avhandling skulle därför kunna ställas upp 
som:

I. Vad kan missbruk och beroende tänkas vara?

II. Vad kräver en teoretisk förklaring i relation till dessa fenomen?

III. Hur kan vi förstå repetitiva handlingsmönster generellt, men speciellt 
i relation till missbruk och beroende, givet att vi omformulerar synen 
på människan och ser henne i relation till ett samhälle som utmärks 
av att fördela resurser på ett ojämlikt sätt?
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DEL I

Begreppen missbruk och beroende
– termernas användning i den språkliga praktiken
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KAPITEL 1

Ett sociologiskt perspektiv på DSM-IV

”Psykiatern, psykologen, spågumman och astrologen har ett gemen-
samt problem. Det handlar om förbannelsen att aldrig kunna komma i 
direkt beröring med det man förväntas vara expert på/…/Den primära 
källan till diagnostik och andra typer av klienttilldelningar har i alla 
tider varit omvittnat beteende. Kort uttryckt: ’man är det man gör’” 
(Börjesson & Palmblad, 2003).

Inledning
På Aftonbladets nätupplaga kunde man den 25 maj 2004 under rubriken 
Har din träning blivit en drog? läsa om ett fenomen som idrottspsykologen 
Leif Strand kallar fi tnessmani. Artikeln belyser hur en grupp människor 
tränar även om de är skadade eller sjuka och hur denna träning därför blir 
kontraproduktiv. Den annars hälsobefrämjande effekten av träning slår över 
i ohälsa, skada och smärta. Leif Strand citeras i artikeln där han menar att 

”Det handlar om ett missbruk, precis som man kan missbruka alko-
hol, choklad eller arbete. Hela tiden måste träningsnarkomanerna öka 
dosen för att få glädjekickar…”

Enligt Leif Strand fi nns det några utmärkande drag hos denna grupp motions-
missbrukare och det är t.ex. att de motionerar trots att konsekvenserna av 
träningen är negativa, att de väljer bort andra aktiviteter för att få tid att 
träna, att de har ett ritualiserat förhållningssätt till träningen och tränar på 
ett likartat sätt varje gång de motionerar samt att de reagerar starkt i de fall 
de inte kan eller får träna. I anslutning till artikeln fi nns det också en länk 
till en sida där man kan läsa vad människor frågat Leif Strand på en chat 
som tillhandahölls i samband med att artikeln publicerades. För att snabbt 
sammanfatta lite av innehållet från denna sida så kan det nämnas att Strand 
menar att ett tecken på att man lider av motionsmissbruk är att man tappar 
kontrollen och inte märker hur mycket man tränar. Han menar också att 
det kan vara farligt att vara motionsmissbrukare då han svarar att ”man 
kan tappa kontakten med både sig själv och sina vänner…det är farligt på 
det viset att man INTE TÄNKER PÅ NÅGONTING ANNAT … och det 
är ju inte riktigt bra”. 

Avh Joffen tryck 050407   21Avh Joffen tryck 050407   21 07-04-05   12.28.5507-04-05   12.28.55



22

På frågan om man måste sluta träna för gott om man blivit träningsmiss-
brukare svarar han ”Nej inte för gott … men om vi betraktar tränings-
beroende som ett missbruk … kan det nog vara bra och göra ett uppehåll 
och tänka efter lite på vad man egentligen sysslar med”. 

På en annan liknande fråga svarar Strand att ”Ett drastiskt sätt är faktiskt 
att under en period ’lägga av helt’ … och börja tänka igenom varför man 
håller på som man gör … det är också mycket bra att prata med andra om 
sin situation”.  

På frågan om professionella idrottsmän också löper risken för att bli trä-
ningsberoende svarar Strand ”Här tar du upp ett viktigt fenomen … det är 
egentligen inte det man gör som är problemet … utan mer hur man känner 
inför träningen … idrottsmän som tränar mycket gör ju ofta det för att det 
liksom ingår i deras ’idrottsarbete’ … arbete i sig tröttar inte utan det är mer 
TVÅNGET att arbeta/idrotta som är det farliga”. På frågan om hur man 
märker om man tränar för mycket svarar Strand att det är när man börjar 
må dåligt och ens närmaste börjar undra vad det är man håller på med.

Jag skulle vilja påstå att Strands terminologi i denna artikel, även om 
det är kvällspress och inte har samma krav som akademiska artiklar på be-
greppslig klarhet, är symtomatisk i sitt inkonsekventa språkbruk i så mening 
att begreppen mani, missbruk och beroende används omväxlande på ett sätt 
som snarast implicerar deras synonymi än exklusivitet och precision. Men 
det är inte det enda problemet som denna diskurs dras med och därför vill 
jag i detta kapitel göra dessa problem klara. I ett försök att börja skissa på 
vad missbruk och beroende handlar om tänkte jag sammanfatta Strands 
tankar för att redan här klargöra vad det är som är signifi kant för honom 
när han tittar på detta fenomen vilket han klart uttrycker som besläktat med 
såväl de klassiska substansmissbruken och substansberoendena som de nyare 
missbruken som matmissbruk, arbetsmani och spelmani. Det tycks således 
fi nnas vissa aspekter av människors handlande som ibland uppfattas som 
sjuka eller problematiska och för att bara nämna några av dem som Strand 
tagit fasta på så kan vi konstatera att några punkter verkar viktiga i sådana 
sammanhang:

(1) Behov av att på ett eller annat sätt söka intensitet i det som individen 
engagerar sig i.

(2) Kontrollförlust i så mån att individen inte själv uppfattar sitt engage-
mang som ett problem – det är genom andra han eller hon blir upp-
märksam på detta.

(3) Att individen engagerar sig i någonting på ett sätt som gör att indivi-
den inte slutar upp med eller modererar sitt engagemang på grund av 
att det har en eller fl era negativa konsekvenser för honom eller henne.
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(4) Att individen väljer bort vissa aktiviteter för att på så sätt frigöra mer 
tid till den aktivitet han eller hon fi nner engagerande.

(5) Att individen tänker väldigt mycket på en specifi k sorts aktivitet med 
resultatet att tankar på andra saker får stå åt sidan.

(6) Att engagemanget inte är en konsekvens av att individen vill fullgöra 
sina åtaganden som anställd, förälder eller liknande.

(7) Att individens engagemang väcker negativa responser, ilska eller för-
våning hos andra människor runt omkring honom eller henne då 
denne inte uppfyller omgivningens krav och förväntningar.

Det är alltså i relation till andras förväntningar, preferenser och norm system 
som det avvikande synliggörs – en tanke som vi känner igen från t.ex. Durk-
heim och Goffman. Jag kommer att visa att det är ett genomgående drag 
i den psykiatriska diskursen. Dessa karaktäristika som Strand nämner i 
samband med det som han ibland kallar fi ttnesmani, träningsberoende och 
ibland också träningsmissbruk återkommer i den mer kliniska diskursen 
kring psykisk sjukdom så som den specifi ceras i den diagnostiska manualen 
DSM-IV-TR (APA 2000). Det fi nns alltså en poäng i att börja med att  granska 
DSM och undersöka vad manualen uttalar sig om och på vilka grunder den 
hävdar legitimitet. 

DSM gör en skillnad mellan å ena sidan substansrelaterade missbruk och 
beroenden och å andra sidan dysfunktioner som saknar en sådan biokemisk 
koppling. Den sistnämnda formen av diagnos inskränker sig idag (när det 
gäller missbruk) till att endast gälla för tvångsmässigt spelande men går utan 
problem att modifi era för att legitimera vilket slags handlande som helst i 
termer av sjukdom. Det är detta som gör det möjligt för 12-stegs rörelsen 
att legitimera de former av sjukdomar som självhjälpsgrupperna bildats 
för att hantera. I fallet med sex och relationsmissbruk är det kriterierna för 
spelmani som används, precis som Strand också gör då han diskuterar det 
han kallar fi tnessmani.

Det övergripande syftet med kapitlet är att problematisera det perspektiv 
som det medicinska fältet betraktar missbruksproblem ur för att slutligen 
kunna summera vad det är som kännetecknar det medicinska perspektivet 
och samtidigt tydliggöra problematiska punkter i detta perspektiv. Jag tror 
att en allt för strikt tematisering av dispositionen skulle resultera i ett behov 
av att upprepa mig så jag väljer därför att arbeta utifrån DSMs disposition. 
Detta innebär att jag kommer att diskutera substansmissbruk och substans-
beroende var för sig. 

I första hand kommer jag att försöka åskådliggöra den ontologi och 
epistemologi som utmärker det medicinska perspektivet för att så att säga 
konkretisera vad det är jag kritiserar. I andra hand kommer jag att anlägga 
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ett metodologiskt perspektiv på DSM för att undersöka hur manualen kan 
konceptualiseras i termer av validitet och reliabilitet. I samband med detta 
kommer även andra allmänt metodologiska spörsmål att lyftas fram för att 
avgöra huruvida DSM kan förstås som ett vetenskapligt grundat och tillför-
litligt mätinstrument. 

Men det fi nns också frågor som DSM eller studier av DSM inte direkt 
kan ge svar på, frågor som till sin natur mycket påminner om de sorters 
frågeställningar som Foucault ofta ställde. Ett övertydligt exempel på en 
sådan frågeställning är exempelvis ’varför är det inte problematiskt att vissa 
människor inte dricker alkohol över huvud taget när det är ett problem att 
vissa dricker för mycket?’ Oavsett den mer eller mindre dolda moraliska 
undertonen i DSM så kan den inte ses som ett instrument för att synliggöra 
enbart excesser. Detta blir kanske särskilt tydligt i dess klassifi cerande av 
patologisk sexualitet där den bristande sexuella lusten framställs som lika 
sjuk som det omättliga drickandet (se ex APA 2000: 535-576). Många klassi-
fi kationer av kända ’problem’ kan också sägas vara formulerade a priori i 
den meningen att de tycks vara så självklara att ingen har brytt sig om att 
lägga ner energi på att klargöra det problematiska eller förkastliga i det som 
klassifi kationen gäller. Vad DSM således kan sägas hjälpa oss med i relation 
till dessa mer svårgripbara frågor är att staka ut en form av gräns mellan 
det problematiska och oproblematiska i så mån att vissa patologier har sin 
grund i såväl excess som underlåtenhet medan andra bara är patologiska i 
sina uttryck av det ena eller det andra. 

DSM-IV-TR
Under denna rubrik vill jag betrakta den diagnostiska manualen DSM ur 
ett sociologiskt perspektiv. Syftet är att tydliggöra kontrasten mellan det 
medicinska och sociologiska perspektivet på avvikelse, kategorisering och 
sociala problem.

Den statistiska diagnostiska manualen DSM-IV-TR som produceras av 
American Psychiatric association (APA) används idag för att diagnostisera 
närmare fyrahundra olika tillstånd av mental sjukdom till vilka substans-
missbruk och substansberoende idag räknas. I relation till missbruk erbjuder 
DSM idag endast kategorier för missbruk och beroende vilka står i direkt 
relation till s.k. psykoaktiva agenter, det vill säga alkohol eller narkotika-
klassade preparat som på ett eller annat sätt har en direkt inverkan på en 
individs medvetande. Detta innebär att aktiviteter som shoppande, Internet 
användande, fysisk träning samt sexuella och romantiska aktiviteter vilka 
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ofta diskuteras i termer av missbruk i media och vardagligt tal inte har någon 
plats i manualen…än.1

Jag vill på intet sätt förorda att de ovanstående kategorierna tas med i 
nästa upplaga av DSM, tvärt om skulle manualen må bra av en ordentlig 
storstädning för att behålla någon form av trovärdighet, men jag anser att 
det kan tillföra min diskussion någonting väsentligt att undersöka varför 
dessa ’mediala missbruk’ inte har någon plats i manualen. Anledningen 
är nämligen den att individerna som sägs lida av dessa tillstånd inte tillför 
sig någon form av psykoaktiv kemisk substans, därom vittnar de erkända 
diagnosernas beteckningar substansmissbruk och substansberoende. Trots 
att en stor mängd empiri talar emot att förklaringen till substansmissbruk 
och substansberoende står att fi nna i den kemiska agenten (för grundliga 
forskningsöversikter se Peele 1985, 1987 och Fingarette 1989) behåller man 
ändå denna konservativa och dogmatiska syn på substanserna som i sig själva 
beroendeframkallande trots att man internt i arbetsgrupperna är övertygade 
om att detta inte är sant.2 Peele visar också på hur WHO, som producerar en 
liknande manual med beteckningen ICD-103, på en inter-nationell kongress 
beslutade sig för att gå från en terminologi där det aningen diffusa begreppet 
addiction byttes ut mot substance abuse och substance dependency i hopp 
om att på så sätt kunna sortera mellan mer och mindre allvarliga tillstånd av 
sjuklig böjelse (se ex Peele 1985: 17-26). Detta beslut vilade på ett antagande 
om att det de facto var substansen som var beroendeframkallande och att 
det endast var alkohol och opiater som hade dessa egenskaper. Det faktum 
att vi idag har narkotikaklassat över 200 preparat torde vara bevis nog på 
att detta antagande var felaktigt4. 

Trots de utförliga beskrivningar som DSM erbjuder den diagnostiserande 
läkaren i kombination med ett antal kriterier som individen måste ha uppfyllt 
inom en viss tidsram är den diagnostiska praktiken förvisso inte någon enkel 
sak. Om detta vittnar Fauman (1994) i inledningen till boken A study guide 
to DSM-IV där han skriver:

1 I dagsläget förs sådana diskussioner inom APA, men då gäller det främst  huruvida 
spelmani ska fl yttas till substansmissbruk och substansberoende och hur detta 
eventuellt ska hanteras i den kommande manualen DSM-V vars förarbeten för-
väntas komma igång under 2007. En fl ytt av spelmanin till substanssjukdomarna 
skulle dock i praktiken öppna upp för sex-, arbets- och träningsmissbruk i och med 
att demarkationen idag utgörs av huruvida en substans som är narkotikaklassad 
förekommer eller ej.
2 Se t.ex. det utkast till förarbetena för DSM V som fi nns tillgängliga på 

http://dsm5.org/conference4.cfm 
3 I dagsläget är det DSM som man från socialstyrelsen uppmanar psykiatrin i 
 Sverige att använda medan ICD tillämpas av andra yrkesgrupper i Sverige och 
dessutom är mer erkänd som ett komplement till DSM internationellt.
4 För en komplett förteckning över de preparat som idag är narkotikaklassade se 
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/ProduktSearchPage.aspx?id=392 

Avh Joffen tryck 050407   25Avh Joffen tryck 050407   25 07-04-05   12.28.5707-04-05   12.28.57



26

”The art of diagnosis depends on the clinician’s ability to fi nd and fi t 
the patient into the appropriate diagnostic category even if he or she 
has atypical signs and symptoms. The resolution of this problem of 
’diagnostic fi t’ is one of the most challenging tasks in diagnosis. Briefl y, 
it arises because of the variability of expression of all human disease, 
and the inadequacy of any diagnostic category to encompass that vari-
ability and still retain its specifi city.” (Fauman 1994: 1)

Psykiatrisk diagnostik handlar således i många fall om att klassifi cera män-
niskor under omständigheter där få eller inga av de tillgängliga kategorierna 
oproblematiskt stämmer överens med de tecken och symtom som patienten 
uppvisar vilket öppnar upp för att jämställa det med en konstart. Man kan 
redan på denna grund fråga sig varför det ska vara så svårt att diagnostisera 
dessa sjukdomar om det är så att diagnoserna har sitt ursprung i empiriskt 
belagda sjukdomar som existerar ’i verkligheten’ oberoende av vad vi tycker 
och tänker om dem. Innan manualer av den typ som DSM är exempel på 
var mycket av den diagnostiska praktiken ett slags hantverk med mycket 
utrymme för godtycklighet och vitt skiftande subjektiva tolkningar5. Syftet 
med ICD och DSM var att eliminera det mesta av detta godtycke genom 
att erbjuda standardiserade former för diagnostik. I fallet med DSM, som 
är den manual som står i fokus i detta kapitel, har problemet med godtycke 
lösts genom att varje diagnos beskrivs i en text där det fi nns uppgifter om 
hur vanlig sjukdomen är i populationen, hur den fördelar sig mellan könen, 
i vilken ålder den vanligtvis bryter ut osv. Efter detta följer en kortfattad 
defi nition av sjukdomen samt ett antal kriterier. Manualen anger sedan hur 
många kriterier som patienten måste uppvisa inom en specifi k tidsrymd (t.ex. 
minst 4 kriterier under en sexmånaders period) för att denne ska kunna ges 
diagnosen ifråga.

Författarna till DSM-IV-TR skriver också att de är medvetna om de svå-
righeter som defi nierandet av mental sjukdom för med sig men att det är av 
yttersta vikt att de ändå så klart som möjligt anger en grunddefi nition – den 
är utformad enligt följande:

”In DSM-IV, each of the mental disorders is conceptualised as a clini-
cally signifi cant behavioural or psychological syndrome or pattern 
that occurs in an individual and that is associated with present distress 
(e.g., a painful symptom) or disability (i.e., impairment in one or more 
important areas of functioning) or with a signifi cantly increased risk 

5 Horwitz påpekar hur detta var en av spikarna i den dynamiska psykiatrins kista 
eftersom diagnoserna tenderade att uppvisa en stor variabilitet. I en studie där 
psykiatriker diagnostiserade patienter som de såg på videoupptagningar visade det 
sig att närmare 80% av de amerikanska psykiatrerna diagnostiserade patienterna 
som schizofrena medan endast några få procent av engelska psykiatrer satte samma 
diagnos. De tenderade dock att diagnostisera manodepressivitet i en betydligt högre 
utsträckning än sina amerikanska kollegor (Horwitz 2002: 59)
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of suffering death, pain, disability, or an important loss of freedom. In 
addition, this syndrome or pattern must not be merely an expectable 
or culturally sanctioned response to a particular event, for example, 
the death of a loved one. Whatever its original cause, it must currently 
be considered a mani festation of a behavioural, psychological, or bio-
logical dysfunction in the individual. Neither deviant behaviour (e.g., 
political, religious, or sexual) nor confl icts that are primarily between 
the individual and the society are mental disorders unless the deviance 
or confl ict is a symptom of a dysfunction in the individual, as described 
above” (APA 2000:xxxi). [min kurs]

Man defi nierar på så sätt mental sjukdom som någonting annat än och klart 
skilt från avvikande beteende och olika kulturellt specifi ka sätt att agera i 
samband med händelser som att någon exempelvis dör. På detta sätt menar 
man att man inför en slags demarkation mellan å ena sidan mentala sjuk-
domar och å andra sidan den diversitet av mänsklig handling som för vissa 
eller många kan uppfattas som udda och avvikande men som inte har någon 
grund i att individen ifråga är sjuk i någon medicinsk bemärkelse. Det är dock 
värt att redan här påpeka att en av faktorerna som transformerar handling 
till sjukdom är nedsättningen av individens funktioner och frihet. De sista 
raderna anger också att konfl ikter med andra individer eller samhället inte 
ska bedömas som psykisk sjukdom, men upphäver genast denna demarka-
tion genom att klargöra att sådana konfl ikter visst kan vara detsamma som 
psykisk sjukdom förutsatt att sjukdomen fi nns beskriven i DSM. 

Ett grundläggande antagande är således att alla människor har en uppsätt-
ning funktioner som är gemensamma och som endast kan skilja sig mellan oss 
i fråga om intensitet, frekvens och liknande. På samma sätt som de erkänner 
det problematiska i att göra en åtskillnad mellan avvikande beteende och 
reell sjukdom, så vill de också göra den intresserade uppmärksam på att 
de inser det problematiska med att så tydligt skilja ut det mentala från det 
kroppsliga då de skriver:

”Although this volume is titled the Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, the term mental disorder unfortunately implies 
a distinction between ‘mental’ disorders and ‘physical’ disorders that 
is a reductionistic anachronism of mind/body dualism. A compelling 
literature documents that there is much ‘physical’ in ‘mental’ disorders 
and much ‘mental’ in ‘physical’ disorders. The problem raised by the 
term ‘mental’ disorders has been much clearer than its solution, and, 
unfortunately, the term persists in the title of DSM-IV because we have 
not found an appropriate substitute.” (APA 2000: XXX)

Författarna av DSM inser således att många problem som de stöter på är 
resultat av den dualistiska synen på individen som härstammar från Descartes 
uppdelning av individen i substanserna res extensa – kroppen som utmärks 
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av att ha en utsträckning i tid och rum samt res cogitans – medvetandet 
vilket främst som substans betraktad utmärks av att sakna dessa egenska-
per och istället primärt härbärgera den fria viljan (för mer om detta se ex 
Ryle 1949; Crossley 2001; Searle 1984 & 2001). Men för författarna är 
problemen snarare begreppsliga än praktiska, de tycks således vara trygga i 
sitt ontologiska antagande om att den dualistiska synen på individen är ett 
giltigt antagande samtidigt som de fi nner de språkliga konsekvenserna av 
denna uppdelning problematiska. Och jag skulle redan nu vilja påpeka att 
det absolut inte är det som är författarna till DSMs problem – deras problem 
med att det fi nns mycket kroppsligt i det mentala och vice versa avslöjar 
faktiskt att problemen fi nns på en praktisk och ontologisk nivå snarare än 
på en diskursiv nivå. Detta innebär således att det ontologiska antagandet 
är mer problematiskt på den praktiska nivån än på den språkliga. Det kan 
alltså tolkas som att antagandet om världens beskaffenhet är problematiskt i 
så mening att observationer i den praktiska och vetenskapliga aktiviteten på 
området tenderar att generera resultat som står i opposition till de antagan-
den om världen utifrån vilka praktikerna arbetar. Observationer tycks vara 
inkommensurabla med den ontologi på vilken den medicinska praktiken och 
forskningen vilar och detta förklaras inte tillfredsställande genom att hänvisa 
till en bristande begreppsapparat.

DSM som mätinstrument eller defi nition?
Precis som rubriken anger fi nns det här ett val att göra i kritiken av DSM 
och det mest primära av dessa val handlar om att klargöra vad DSM bäst 
kan betraktas som – är det ett mätinstrument för praktiker i fält eller är det 
en vetenskaplig defi nition av vad substans-missbruk och substansberoende 
de facto är?

Svaret är naturligtvis inte givet eftersom det trots allt förlänats en egen 
rubrik i denna avhandling utan ter sig snarast som en punkt som kan dis-
kuteras beroende på varför frågan ställs och i vilket syfte indelningen är 
intressant. Så länge som vi betraktar DSM som en diagnostisk manual med 
syfte att vägleda praktiker i sitt diagnostiska arbete tycks det stå klart att 
DSM inte gör anspråk på att vara en defi nition, utan snaras en uppsättning 
kriterier för mätning av missbruks- eller beroendeproblematik hos individer 
som praktikern möter. Ser vi dock till hur dessa kriterier vunnit kraft utan-
för det psykiatriska fältet så blir bilden aningen svårare att upprätthålla. I 
SBU-rapporten Behandling av alkohol- och narkotikaproblem (2001: 156/1, 
156/2) ställs DSMs kriterier upp i termer av att vara en defi nition av substans-
missbruk och substansberoende. Men detta är inget undantag i litteraturen 
utan snarast kutym, för exempel på detta se t.ex. Agerberg 2004, Johnsson 
2005, Johnsson & Wirbing 1999, Berglund 1995.
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Det är i relation till detta som det blir viktigt att klargöra hur jag ser på 
detta samt med vilka argument denna ståndpunkt kan försvaras. Å ena sidan 
kan man hävda att DSM de facto gör anspråk på att defi niera substans-
missbruk och substansberoende eftersom de sätter upp kriterier för dessa 
syndrom. Detta framställande implicerar ju ändå att det fi nns ett sådant 
syndrom, att det bäst mäts med dessa kriterier osv. Men givet att vi istället 
ser till den funktion som DSM är tänkt att ha i den psykiatriska praktiken så 
är manualen snarast att förstå som ett mätinstrument och på så sätt analogt 
med alla andra former av mätinstrument som arbetar med att mäta sådant 
som måste operationaliseras innan det blir möjligt att mäta som t.ex. inte-
gration, klasstrukturer, attityder och andra liknande fenomen.

Mitt beslut är att betrakta DSM som ett mätinstrument och kritisera 
manualen på de punkter som kritik kan riktas mot ett mätinstrument för 
att sedan rikta en delvis annan kritik mot den forskning som utgår från 
DSMs operationaliseringar i form av att vara synonyma med en defi nition 
av kunskapsobjektet ifråga. Det bör ändå understrykas att denna uppdelning 
är smått godtycklig eftersom även operationaliseringar av begrepp måste ses 
som en form av defi nition av vad som utmärker fenomenet, vilket naturligtvis 
måste underbyggas teoretiskt för att upplevas som hållbart. På denna punkt 
fallerar DSM då de till och med framställer operationaliseringarna som ateo-
retiska. I de fall där en operationalisering bygger på en teori om fenomenet 
ifråga är det snarare kopplingen mellan teori och operationalisering som kan 
kritiseras och ifrågasättas – är denna operationalisering valid i den meningen 
att det verkligen är begreppet eller fenomenet som mäts och ingenting annat. 
I relation till en ateoretisk operationalisering försvinner denna koppling och 
därmed också möjligheten att avgöra huruvida operationaliseringen är bra 
eller dålig – sett ur detta perspektiv vilar DSM på en ofrånkomligt godtycklig 
grund.

Den metodologiska kritiken av diagnoserna substansmissbruk
och substansberoende
Mina kommentarer kring DSM handlar uteslutande om de diagnoser som 
anknyter till intag av olika legala såväl som illegala substanser. Huruvida det 
är möjligt att utsträcka denna kritik till andra former av diagnoser låter jag 
förbli en öppen fråga för andra att besvara eller undersöka. 

DSM delar upp de substansrelaterade sjukdomarna i substansmissbruk 
och substansberoende samt substansrelaterade sjukdomar där den sistnämn-
da kategorin snarast bör förstås som mer eller mindre kroppsliga effekter av 
ett långvarigt missbruk som exempelvis olika former av demens osv. DSM 
erbjuder också en tabell över grupper av substanser där det framgår vilka 
som kan missbrukas, vilka som kan ge upphov till beroende osv. Här kan 
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man bl.a. fi nna substansen koffein trots att den vare sig kan missbrukas eller 
leda till beroende, inklusionen tycks därmed vara aningen redundant6. På ett 
liknande sätt framstår substansen nikotin som en slags anomali i detta system 
då substansen kan leda till beroende utan att för den skull vara möjlig att 
missbruka – något som går stick i stäv med påståendet att missbruk är ett 
förstadium till beroende. Diagnostik och kulturella konventioner kolliderar 
således uppenbart i denna katalog av substanser som kan kopplas till patologi 
(se t.ex. APA 2000: 191-199 och Johansson & Wirbing 1999).

Den diagnostiska processen
I den psykiatriska praktiken ska läkaren först diagnostisera substansmissbruk 
och sedan fortsätta att undersöka om patienten också uppfyller kriterierna 
för substansberoende. I de fall patienten inte visar tecken på att uppfylla kri-
terierna för substansberoende får patienten istället diagnosen substansmiss-
bruk. I de fall patienten uppfyller tre eller fl era kriterier på substansberoende 
så ges denne diagnosen substansberoende. Om vi kopplar denna process till 
individens möjlighet till refl ektion och meningsskapande så blir det genast 
tydligt att den ena diagnosen så att säga öppnar upp för den andra. Diagnosen 
substansberoende kräver att individen har refl ekterat över sin konsumtion, 
sin förmåga att moderera sitt bruk och andras reaktioner på konsumtionen 
och det är precis vad diagnosen substansmissbruk öppnar upp för. Diagnosen 
substansberoende blir således lättare att få om den har föregåtts av ett diag-
nostiserat missbruk. Med det menar jag att om språket ses som någonting 
som vi gör saker med så är det inte utan mycket försiktighet som vi kan 
acceptera sådana utsagor. Hur ofta säger inte människor saker som att de 
aldrig kommer att klara tentan, att de inte kan förstå molekylärbiologi eller 
att matte är någonting som de aldrig kommer att behärska, bara för att något 
år senare inse att det visst gick. Ljuger de eller gör utsagan någonting annat 
än att fungera som en objektiv redogörelse för sakernas sanna natur?

Substansmissbruk
När det gäller missbruk säger man i DSM att markörer för huruvida sjukdo-
men har en fysiologisk eller psykologisk koppling inte är relevanta. Missbruk 
mäts genom de negativa konsekvenser som substansbruket har eller har haft 
för individen under en tolvmånaders-period, och nedan presenteras sjuk-

6 Detta gäller endast APA, min faktagranskare Björn Lindquist påpekar att man 
annars betraktar koffein som möjligt att missbruka, se speciellt Wadas s.k. Röda 
lista.
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domen och de kriterier som en individ bör fylla för att diagnostiseras som 
missbrukare på samma sätt som de framställs i DSM-IV-TR7:

A Ett maladaptivt mönster av substansbruk viket lett till kliniskt signi-
fi kant nedsättning eller lidande, manifesterat av ett (eller fl er) av de 
följande kriterierna under en tolvmånadersperiod.

1) Ett återkommande substansbruk vilket resulterat i misslyckande att 
fullgöra sin roll eller sina åtaganden på arbetet, i skolan eller i hem-
met.

2) Återkommande substansbruk i situationer där detta medför risk för 
kroppslig skada.

3) Återkommande substansrelaterade problem med lagen.

4) Fortsatt bruk trots återkommande sociala eller interpersonliga 
 problem orsakade eller förstärkta av substansens effekter.

B Individen har inte uppfyllt kriterierna för substansberoende av denna 
substans eller klass av substanser. (APA 2000: 199)

Kriterierna för substansmissbruk
Substansmissbruk, uppfattat som en mental sjukdom, måste således opera-
tionaliseras för att vara möjligt att mäta eller synliggöra. Vägen man väljer 
i DSM är att operationalisera denna sjukdom i form av fyra faktorer, dvs. 
sjukdomen kan endast synliggöras genom att referera till konsekvenser av 
individens handlingar i de fall som dessa dessutom givit upphov till negativa 
konsekvenser och uppmärksammats av andra individer som bedömt eller 
uppfattat dem som olämpliga, olagliga eller på annat sätt icke önskvärda. 
Detta fokus på konsekvenser av handling låter oss åtminstone ställa några 
viktiga frågor i relation till den psykiatriska diagnosen substansmissbruk. 

I relation till den inledande defi nitionen av den psykiska sjukdomen sub-
stansmissbruk fi nns åtminstone ett väsentligt problem med denna defi nition. 
Problemet ligger i det att termen maladaptivt är ospecifi cerad. För att någon-
ting ska anses vara maladaptivt krävs det att detta någonting avviker från en 
norm eller ett regelverk av något slag – problemet i DSM är således att denna 
norm eller detta regelverk är ospecifi cerat. Vi kan således inte få svar på den 
basala frågeställningen, maladaptivt – i relation till vad? På samma sätt är 
det också möjligt att rikta kritik mot att ett försök till standardisering, med 
interbedömarreliabilitet i fokus så ofta använder sig av ett så pass diffust 
uttryck som återkommande. Dessa två punkter anser jag tillsammans hotar 

7  Jag har tagit mig friheten att ta bort de exempel som fi nns i anslutning till 
kriterierna för att göra dem överskådliga och lättare att betrakta i termer av ope-
rationaliseringar.
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DSMs trovärdighet som ett precist instrument för att mäta substansmiss-
bruk. Vi måste också fråga oss på vilka grunder man kan hävda att detta 
är en sjukdom som är knuten till individen och dennes psyke när samtliga 
kriterier refererar till andra individers reaktioner på den individ som står i 
diagnostiskt fokus. Ett alternativt perspektiv på detta kan vi får genom att 
gå till Durkheim (1984) som skriver följande om brottet;

”…vi borde inte säga att en handling upprör det allmänna med vetandet 
därför att den är brottslig utan att den är brottslig därför att den upp-
rör detta medvetande. Vi fördömer den inte för att den är ett brott, utan 
den är ett brott därför att vi fördömer den” (Durkheim 1984: 40)

För Durkheim var alltså brott och straff sociala fakta, någonting av männis-
kan skapat och därför också föränderligt och förgängligt. Om vi tar Durk-
heim på allvar tvingar detta oss att omvärdera vår syn på många mentala 
sjukdomar. Om en sjukdom kan vara detsamma som kollektivets reaktioner 
på en individs handlingar och därför också vara historiskt kontingent, det 
vill säga – dyka upp och försvinna som en effekt av att värden och normer 
förändras i samhället måste detta innebära att man utan problem accepterar 
att i stort sett vilken handling som helst kan transformeras till en psykisk 
sjukdom givet att ett kollektiv börjar reagera negativt på handlingen ifråga. 
Draget till sin spets innebär det att denna sjukdom först blir möjlig i en 
kontext där människor upplever sig ha förpliktelser gentemot varandra och 
de sociala institutioner de är delar av samtidigt som denna upplevelse också 
utsträckts till en förväntan på andra att handla på samma sätt. Sjukdomen 
kräver dessutom ett rättsligt och polisiärt system samt ett så internaliserat 
normsystem att den som avviker ses som möjlig att konfrontera med dessa 
överträdelser. Utryckt i sociologiska termer vilar sjukdomen på att minst två 
nödvändiga förutsättningar är uppfyllda, nämligen att individen befi nner sig 
i ett samhälle där medlemmarna kommunicerar med ett symbolspråk och 
där de via detta symbolspråk kommer att internalisera och erkänna ett antal 
övergripande värden vilka defi nierar vissa normsystem som mer värda än 
andra normsystem. Indikationerna för denna ’sjukdom’ kan därför mycket 
väl sättas i sociologiskt fokus. 

Att substansmissbruk defi nieras som ett maladaptivt mönster innebär 
också att det som ställs i fokus de facto är individens reella anpassning eller 
brist på anpassning till någonting. Kontexten i vilka kriterierna konstrueras 
låter oss misstänka att det är sociala normer som substansbruket inte an-
passas till, normer om att göra rätt för sig, inte utsätta andra eller sig själv 
för risk för skada, normer om att vi bör följa lagar och att undvika konfl ikt 
och osämja. Missbruk diagnostiseras således utifrån brott mot normer och 
moraliska konventioner vilket leder till att denna diagnos görs tillgänglig för 
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samhällsvetenskapligt intresse, speciellt när det gäller frågan om huruvida vi 
kan påstå oss ha grund för att säga att normbrott är analoga med psykisk 
sjukdom. Huruvida missbruk och beroende bör förstås som sjukdomar är 
någonting som många fl er än jag uttrycker en stark skepsis till. Se exempelvis 
(Peele 1985 & 1987; Fingarette 1989; Elster & Skog 1999; Davies 2000; 
Horwitz, 2002) för mer ingående diskussioner. 

Den sista kommentaren handlar om den avslutande punkten B. Det är 
genom denna formulering som diagnosen substansberoende konstrueras 
som kronisk, och visst blir sjukdomen kronisk om individen aldrig tillåts ta 
sig ur en kategori som han eller hon tilldelats vid ett tidigare tillfälle. Men 
detta har ingenting med några faktiska handlingar att göra, det har inte heller 
någonting att göra med hur individens situation eller konsumtion de facto ser 
ut vid ett senare tillfälle, det är en rent defi nitorisk råttfälla.8 Det kan också 
tilläggas att detta stipulerade påstående, eller omdöme, helt saknar empirisk 
grund. Det fi nns tvärt om forskning som visar på att många missbrukare 
klarat av att återgå till ett kontrollerat bruk av så varierande substanser som 
alkohol och heroin (se ex Peele 1985; 1987, Fingarette 1989), för en mer 
etnografi sk studie där heroinister uppges kontrollera och tidvis helt sluta ta 
drogen se Lalander 2003.

Substansberoende
Beroende anses till skillnad från substansmissbruk kunna vara antingen 
fysio logiskt eller psykologiskt och därför fi nns det två kriteriepar som fung-
erar som indikationer på huruvida beroendet har fysiologisk eller psyko-
logisk grund. Man anger också att tvångsmässighet att inta substansen är ett 
 karaktäristiskt drag för sjukdomen substansberoende i den inledande texten 
som beskriver sjukdomen i generella drag. Kriterierna som anges presenteras 
enligt följande;

A  Ett maladaptivt mönster av substansbruk vilket lett till kliniskt signi-
fi kant nedsättning eller lidande, manifesterat av tre (eller fl er) av de 
följande kriterierna under en tolvmånadersperiod.

1) Tolerans som endera av följande:

 a) Behov av ökad mängd för att uppnå berusning eller önskad effekt.

 b) En märkbart minskad effekt vid kontinuerligt intag av samma mängd 
av substansen.

8  Med råttfälla menar jag att detta påstående stänger vägen för individen att vid 
ett senare tillfälle klassas som missbrukare även om bevisen på denna påstådda 
sjukdoms kronicitet är långt ifrån empiriskt vederlagd – de blir med andra ord 
kroniskt sjuka för att bedömningssystemet vill så.
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2) Abstinens som endera av följande:

 a) Abstinenssymtom karaktäristiska för substansen.

 b) Samma eller liknande substans intas för att lindra eller förhindra 
 abstinenssymtom.

3) Substansen tas ofta i större mängd eller över en längre tid än vad som 
var menat.

4) Det fi nns en varaktig önskan att helt sluta ta substansen eller upp-
repade misslyckade försök att kontrollera användandet.

5) Mycket tid läggs på att skaffa, nyttja eller återhämta sig efter 
 effekterna av substansen.

6) Viktiga sociala, arbetsrelaterade eller rekreationella aktiviteter minskas 
eller upphör helt på grund av substansbruket.

7) Bruket fortgår trots kunskap om att substansbruket kan ha orsakat 
 eller förvärrat fysiska och psykiska problem.

En spännande detalj att lägga märke till är att defi nitionen av den diskreta 
sjukdomsentiteten substansberoende är densamma som för en annan sjuk-
dom, nämligen substansmissbruk. Dessa åtskilda och åtskiljbara sjukdomar 
delar trots detta samma defi nition vilket är spännande eftersom defi nitioner 
vanligtvis används för att skilja saker från varandra. 

Här kan det också vara intressant att återknyta till den tidigare diskus-
sionen man för kring dualismen i inledningen till DSM och notera att denna 
åtskillnad de facto tas på allra största allvar eftersom man föreskriver att 
läkaren vid varje diagnos specifi cerar om substansberoendet är fysiologiskt 
eller psykologiskt (APA 2000: 198). Hade man menat att dualismen är 
 problematisk i så mån att den är praktiskt och ontologiskt ohållbar kan man 
inte behålla denna distinktion och defi nitivt inte propsa på att en sådan åt-
skillnad systematiskt införs i praktiken. Ett ytterligare stöd för att manualen 
byggs på en dualistisk ontologi är de kriterier som formuleras i relation till 
diagnosen, såväl kriterium tre som fyra bygger på en  Cartesiansk världsbild 
där individens vilja är skild från kroppen, vilket öppnar upp för möjligheten 
att de ska komma i konfl ikt med varandra. Betonandet av den diskrepans 
som individen upplever mellan vilja och handling indikerar också en ratio-
nalistisk syn på individen där han eller hon konstant handlar på grundval 
av vad han eller hon bestämt sig för att göra, till skillnad från förståelsen av 
individen som intentionell och därmed också ständigt utsatt för valsituationer 
som inverkar på och ständigt förändrar handlingens mål (för en ytterligare 
problematisering av detta se Fingarette 1998). I många andra perspektiv ses 
det istället som empiriskt säkerställt att vi ofta kommer att utföra handlingar 
som vi inte hade avsikt att utföra då vi påbörjade handlingssekvensen – vi 
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kan t.ex. börja gå mot köket för att koka kaffe, men ändå fi nna oss själva 
läsandes en bok i sängen bara för att ett bokpaket kom med posten precis 
när vi var i hallen (här uppfattas dock inte avsteget från målet att brygga 
kaffe som någon form av kontrollförlust) se ex Joas 1996: 158, Bourdieu 
1990, Fingarette 1989, 1998, Lundin 2004: 110. Vad detta betyder är således 
att målen ses som resultat av vår anpassning till en ständigt pågående och 
föränderlig situation snarare än som någonting som föregår situationen och 
vägleder oss. 

Denna koppling mellan tänkt kontroll eller självdisciplin och grad av 
ansvar för handlingar diskuteras t.ex. av Gilbert Ryle (1949) som i boken 
The concept of mind tar upp denna koppling mellan kontroll och skuld då 
han skriver;

”We discuss whether someone’s action was voluntary or not only when 
the action seems to have been his fault. He is accused of making a noise, 
and the guilt is his, if the action was voluntary, like laughing; he has 
successfully excused himself, if he satisfi es us that it was involuntary, 
like a sneeze. In the same way in ordinary life we raise questions of 
responsibility only when someone is charged, justly or unjustly, with 
an offence. It makes sense, in this use, to ask whether a boy was re-
sponsible for breaking a window, but not whether he was responsible 
for fi nishing his homework in good time. We do not ask whether it 
was his fault that he got a long-division sum right, for to get a sum 
right is not a fault.” (Ryle 1949: 67-68)

Vad Ryle hjälper oss att se är att frågan om självkontroll och självdisciplin 
ofta handlar om någonting annat än just kontroll och disciplin – det hand-
lar om en slags konfl iktlösandets heuristik. När en individ handlat på ett 
sätt som bryter mot en konvention eller norm så uppstår alltid frågan om 
huruvida individen är skyldig till ett brott eller ej. Frågan om grad av själv-
kontroll tenderar då att bli avgörande enligt logiken – om individen kunde 
ha lagt band på sig så är han eller hon skyldig, medan den som kan övertyga 
om att han eller hon inte kunde kontrollera sig tenderar att ’gå fri’. Flera 
av manualens kriterier sätter på så sätt skuld och skam på spel på ett sätt 
som tillåter individen moralisk immunitet givet att han eller hon accepterar 
att handlingen kommer ur en kronisk sjukdom och som därför alternativt 
lägger all skuld och skam på individen givet att han eller hon nekar till att 
vara sjuk. Vad kriterierna således gör är att det låter individen välja mellan 
’badness or disease’9. 

Kriterierna tycks också bygga på en kognitivistisk förståelseram där indi-
viden förutsätts vara rationell och mån om sin hälsa och sociala status – att 
ökad status i en grupp kan försätta individen i situationer där hans eller 
hennes status i andra grupper komprometteras tycks man inte ta hänsyn 

9 Uttrycket kommer från Davies 2000
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till, den medicinska individen är, framställd på detta sätt, jämställd med den 
cultural dope som Parsons kritiserades för att laborera med. Den medicinska 
bilden av individen utgår också ifrån att individen skyr konfl ikter, smärta och 
obehag med i stort sätt vilka medel som helst, stoikern tycks således vara en 
medicinsk anomali. Den polemiske akademikern, den piercade och tatuerade 
mannen och barnaföderskan framstår alla därför som smått malplacé i det 
psykiatriska galleriet.

Inom den psykiatriska sfären fi nns det, till skillnad från den somatiska, 
ett ytterst begränsat utrymme för att diagnostisera på basis av blodprover 
och andra former av mer objektiva testresultat. Detta innebär att man inom 
psykiatrin är beroende av självrapportering för att få fram information 
om patienten. I de fall man tror att det är möjligt för individen att själv 
redogöra för sin situation, sina symtom samt de bakomliggande orsakerna 
till detta innebär detta inga problem vilket måste innebära att det fi nns en 
sådan epistemologisk grund i konstruktionen av DSM. Utifrån antagandet 
om att individen är kapabel att själv redogöra för sin sjukdom, sina symtom 
och orsakerna till dessa symtom har manualen konstruerats som en slags 
intervjumall. Individens tillgång till en objektiv sanning antas således inte 
vara något problem samtidigt som andras tillgång upplevs som begränsad 
om ens möjlig.

Kriterierna för substansberoende
De två första kriterierna för substansberoende handlar om det som DSM kall-
lar tolerans och abstinens. En mindre invändning man kan ha mot hur dessa 
kriterier ställs upp i DSM är att man defi nierar tolerans genom att använda 
sig av två koreferentiella utsagor, det vill säga synonyma beskrivningar medan 
man frångår denna logik i framställningen av abstinens, dispositionen är helt 
enkelt vilseledande. Ett annat slags kritik handlar om att uppställningen av 
tolerans och beroende presenteras som två olika saker när de snarast är att 
förstå som två aspekter av en och samma process. Det är möjligt att förstå 
denna process i termer av att vara en så kallad homeostatisk process, vilket 
innebär att kroppen kompenserar för en substans som tillförs regelbundet 
under en längre period och att den därför under en kortare period överkom-
penserar för substansen då den tas bort (se ex Peele 1985: 19; Johansson & 
Wirbing 1999: 237; Lunell 1994: 410). Neurologen Kalant beskriver denna 
process just på detta sätt då han menar att:

”[angående tolerans och abstinens]…are two manifestations of the 
same phenomenon, a biologically adaptive phenomenon that occurs 
in all living organisms and to many types of stimuli, not just drug 
stimuli” (Kalant 1982 ref i Peele 1985:23).
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För det första betyder det att samma sak räknas som två olika saker i denna 
manual vilket leder till att två, till synes oberoende kriterier, de facto mäter 
samma sak. För det andra innebär denna förståelse av homeostatiska pro-
cesser att dessa inte på något sätt är unika för missbrukare och inte heller 
är unikt sammanlänkade med narkotika eller alkohol, vilket i förlängningen 
innebär att en naturlig kroppslig process används som ett kriterium på 
dysfunktion. På så vis omvandlas en adaptiv reaktion på preparatet till ett 
symtom på dysfunktion även om det snarast är ett tecken på funktion – en 
utebliven anpassning torde således vara mer intressant att fokusera på så 
länge som fokus ligger på att upptäcka dysfunktion. För att exemplifi era detta 
vill jag snabbt referera till två fall där homeostatisk anpassning ställs i fokus 
utan att det i det senare fallet på något sätt föranleder någon misstanke om 
missbruk. Graf och Hallen (1996) visar t.ex. hur upprepad administration av 
nässpray leder till en form av tolerans och hur detta också leder till en form av 
abstinenseffekt då preparatet sätts ut (Graf & Hallen 1996:259-263). Detta 
betyder helt enkelt att nässprayens effekt avtar som en effekt av att preparatet 
används under en lång tid samt att personen som utvecklat tolerans också 
kommer att uppleva sig som än mer täppt i näsan under en kort period då 
denna slutar använda sprayen. Ett mer extremt, men kanske också därför mer 
synliggörande, exempel handlar om den anpassning som professor George 
M. Stratton (1897) upplevde i samband med att han satte ett glas framför 
ögat som gjorde att han såg allting upp och ner. Adaptionen handlar i detta 
fall om att professor Stratton efter en tids användning inte längre upplevde 
detta som desorienterande just på grund av att han anpassade sig till detta. 
Vad han dessutom senare blev varse var att det medförde negativa konsekven-
ser att ta av sig detta glas efter att han anpassat sig till att betrakta världen 
genom det – anpassning kräver med andra ord återanpassning innan status 
quo återupprättats. Men hur ska vi tolka denna anpassning till att uppleva 
världen som upp och nedvänd, var Stratton beroende av glaset?

En ytterligare kritik som kan riktas mot dessa kriterier är att de, trots att 
de betecknas som primärt kroppsliga, fortfarande inte kan mätas på något 
tillfredsställande sätt utan att de baseras på patienters utsagor om lidande 
eller besvär (se exempelvis Peele 1985). Zinberg & Robertson (1972) rap-
porterar om att abstinensbesvär försvann i behandlingsmiljöer där de inte ac-
cepterades medan de ökade i frekvens i miljöer där de var tillåtna eller till och 
med förväntades (Zinberg & Robertson 1972). Wray & Dickerson (1981) 
har också visat på att många former av repetitiva och stereotypa former av 
handling tycks vara svåra för människor att sluta upp med och att de fl esta 
när de trots detta lyckas sluta med handlingen uppvisar avvikelser i humör 
och beteende (Wray & Dickerson 1981). Dessutom tycks det sedan Light och 
Torrances misslyckade försök att mäta abstinens i termer av metaboliska, 
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cirkulatoriska eller neurologiska rubbningar gjorts få framsteg i branschen 
sedan 1929 (Light & Torrence 1929), abstinensen är en fenomenologisk ar-
tefakt i betydligt högre utsträckning än vad många medicinare är villiga, eller 
skolade, att erkänna – ett faktum som kan göras tydligt genom att referera 
till den symboliska interaktionismens studier av detsamma.

Vad Lindesmith (1938) gjorde oss uppmärksamma på var det kogni-
tiva steg som måste föreligga självrapporter om abstinensbesvär. Weinberg 
(1997) summerar Lindesmiths studie som kortfattat visar på att kirurgi-
patienter har samma symtom som gatunarkomaner efter att ha fått relativt 
höga doser morfi n i smärtlindrande syfte men att de inte är kompetenta att 
uppleva dessa symtom i termer av abstinens. De upplevde inte ett specifi kt 
tillstånd utan en diversitet av besvär som de inte hade kunskap att vare sig 
sätta samman med varandra eller med utsättandet av morfi net och som en 
konsekvens av detta upplevde de inget drogsug och saknade helt en önskan 
att få mer av drogen. Uppvisandet av abstinenssymtom är därför snarare 
ett bevis på en kompetens än på någon form av genuint beroendetillstånd. 
Och som Fingarette också påpekar så fi nns det studier som visar på att upp 
till 30% av högkonsumerande problemdrickare aldrig utvecklar vare sig 
tolerans eller abstinens – detta innebär att det är empiriskt oklart hur dessa 
fenomen anknyter till en kvalitativ skillnad mellan substansberoende och 
substansmissbruk (Fingarette 1989). Den ovan nämnda fenomenologiska 
basen för detta symtom öppnar också upp för en form av tvivel som det kan 
vara svårt att gardera sig emot. För mer om detta se t.ex. (Fingarette 1998; 
Peele 1985; Weinberg 1997, 2002; Kihlström 2000).

Kriterierna tre och fyra kräver av logisk nödvändighet att individen som 
diagnostiseras för ett eventuellt substansberoende måste ha refl ekterat över 
och försökt att kontrollera sitt substansintag. Eftersom en vanlig orsak till 
att individer refl ekterar över sitt handlande är att det har givit upphov till 
negativa konsekvenser för honom eller henne (kriterierna för substansmiss-
bruk) så kan vi misstänka att detta kriterium är lättare att uppfylla för den 
som diagnostiserats som missbrukare men trots detta inte ändrat sina vanor. 
Dessa kriterier på sjukdom kräver alltså att individen under en tid refl ekterat 
över sitt handlande och utifrån detta tagit beslut om att kontrollera eller 
upphöra med bruket utan att lyckas med detta – individen har dvs. valt att 
försöka anpassa sig till en outtalad men tvingande norm, en norm som delas 
av de fl esta i det omgivande samhället. 

En kommentar kring dessa kriterier handlar om att kriterium tre och fyra 
för diagnosen substansberoende inte är oberoende av varandra. För att gå 
med på att man ofta nyttjat en substans i större mängd eller under längre 
tid än vad som var menat så krävs det av logisk nödvändighet att det fi nns 
en varaktig önskan att helt sluta ta substansen eller upprepade misslyckade 
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försök att kontrollera användandet. Kriterium tre är således en konsekvens 
av att kriterium fyra är uppfyllt vilket innebär att kriterium fyra är en nöd-
vändig förutsättning för kriterium nummer tre – vilket draget till sin spets 
inte kan betyda mer än att dessa två kriterier snarast är att betrakta som 
ett och samma kriterium operationaliserat på ett sätt som tillåter att det 
räknas två gånger och som två olika saker. Ur ett metodologiskt perspektiv 
framstår detta som en mycket stor brist i utformandet av manualen av två 
var för sig skilda anledningar. Rent metodologiskt är det problematiskt i så 
mening att samma sak mäts två gånger, men som två olika saker – denna 
form av överlappning liknar i hög grad det som kritiker av det dualistiska 
perspektivet ofta lyfter fram som ett kategorifel. Ur ett etiskt perspektiv 
framstår denna koreferentialitet som bedräglig eftersom antalet kriterier som 
en individ uppvisar bestämmer huruvida han eller hon kommer att föras till 
en stigmatiserande kategori. Om premisserna är att det krävs att tre eller fl er 
kriterier uppfylls så är det i allra högsta grad bedrägligt att använda sig av 
så pass överlappande operationaliseringar. 

Nästa kriteriepar, fem och sex handlar om det faktum att individen som 
förfogar över en bestämd mängd tid väljer att lägga tid på att skaffa, inta 
eller återhämta sig från effekterna av en substans och att denne på grund av 
detta inte kan ägna lika mycket tid åt saker som han eller hon engagerade sig 
i tidigare. Det är således en slags logisk truism som man gör till ett kriterium 
här i så mån att det är omöjligt att lägga tid på en ny aktivitet utan att detta 
leder till att mindre tid vigs åt redan på förhand existerande aktiviteter. Men 
detta är knappast karaktäristiskt för missbruk eller beroende utan gäller på 
grund av sin logiska nödvändighet för alla former av engagemang som tar 
tid i anspråk. Återigen kan man påpeka att dessa två kriterier i grund och 
botten, precis som i fallet med kriterium tre och fyra ovan, snarast är att 
betrakta som ett kriterium som operationaliserats så att det kan räknas två 
gånger som två olika saker. 

Det sjunde kriteriet ’bruket fortgår trots kunskap om att substansbruket 
kan ha orsakat eller förvärrat fysiska och psykiska problem’ tycks ha en 
mindre uppenbar koppling till en specifi k sjukdom. Men en möjlig tolkning 
av detta kriterium är att man från DSMs sida utgår från att människan är 
rationell och nyttomaximerande till sin natur10 och givet ett sådant antagande 
så tycks det begripligt att sätta upp ett kriterium som markerar icke rationellt 
handlande som en indikator på sjukdom. Ett stöd för att denna tolkning är 
rimlig är att man tidigare utgår från att individen reglerar och organiserar 
sitt handlande på grundval av sin vilja och att denna vilja oproblematiskt är 
socialt adaptiv. Givet att det är utifrån rationellt grundade och kalkylerade 

10  I så fall bör detta antagande förstås som ett essentialistiskt antagande om ’den 
mänskliga naturen’.
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viljehandlingar som vårt handlande emanerar och givet att få om några 
individer kan tänkas vilja orsaka eller förvärra sina redan befi ntliga fysiska 
och psykiska problem så är detta kriterium ett ytterligare implicit mått på 
såväl viljesvaghet/kontrollförlust hos individen som det är ett mått på hur 
(ir)rationellt individen handlar. Även här är det möjligt att visa på hur ett 
sådant handlade inte är speciellt unikt för missbrukare, vilket såldes leder till 
att kriteriets förmåga att fånga en relevant aspekt av missbruk helt urvatt-
nas. Så fort vi låter dare devils, boxare, ishockeyspelare och många andra 
grupper vara med tycks det som att relativt många individer fortsätter med 
aktiviteter som såväl kan leda till skada eller till och med förvärra redan 
befi ntliga skador. På vilka grunder tänker vi oss att de kvalitativt skiljer sig 
från varandra?

En slags summering
En implicit frågeställning som färgat min kritik av DSM har varit en fråga 
om vari den kvalitativa skillnaden mellan substansmissbruk och substansbe-
roende står att fi nna. Och nu kan det kanske vara på sin plats att tydliggöra 
den och samtidigt se vilka möjligheter vi har att besvara den. Givet att DSMs 
premisser är värda att ta på allvar så innebär det att de två olika diagnoserna 
ska uppfattas som diagnoser knutna till två olika och sinsemellan diskreta 
entiteter – är en sådan dikotomi försvarbar? En andra frågeställning hand-
lar om att se huruvida de kriterier som används för båda dessa diagnoser 
verkligen knyter an till någonting som kan tänkas vara unikt för missbruk 
– kopplingen är åtminstone inte uppenbar.

Substansmissbruk och substansberoende tycks snarare vara två former 
av kategorier skapade att fånga in olika typer av individer vilka har ett pro-
blematiskt substansbruk som gemensam nämnare. Inga av dessa kriterier 
fokuserar på saker som frekvens i bruket, kvantitativa mått på substansbru-
ket eller konsumtionsmönster vilket innebär att dessa faktorer inte antas 
kunna säga mycket om huruvida individen har problem med sitt bruk eller 
ej.11 Istället väljer man att inrikta sig på konsekvenser av handling samt 
(signifi kanta)andras reaktioner på individens bruk i en mer eller mindre 
sann Durkheimiansk och Goffmansk anda – andras reaktioner på individens 
handling är således den accepterade defi nitionen av densamma. Kategorin 
substansmissbruk fokuserar helt och hållet på de negativa konsekvenser som 
individen upplevt i interaktion med andra individer och här saknas kriterier 
för att synliggöra det kroppsliga och den individuella upplevelsen av bru-
ket. Kategorin substansberoende tenderar att istället uteslutande fokusera 
på kroppsliga och fenomenologiska aspekter av substansbruket. Här ligger 

11 Dylika frågor är dock alltid i fokus då intresset ligger på att identifi era riskbruk 
snarare än missbruk.
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indikatorerna inte så mycket på andras upplevelse av individens handlade 
som individens egen upplevelse av detsamma, till detta resonemang förs 
också den dualistiska åtskillnaden mellan fysiskt och psykiskt och propsar 
på att tydliggöras i varje enskilt fall. Detta leder som Fingarette (1989) kyligt 
anmärker till att det snarast är frun som har makt att avgöra huruvida man-
nen har ett substansmissbruk eller ej eftersom det är upp till henne att välja 
huruvida hon vill bråka om alkoholkonsumtionen eller ej. 

Man anger också i DSMs inledande texter kring manualen att den är 
ateoretisk och inte vilar på någon specifi k teori om sjukdomarnas upp-
komst eller orsak. Det saknas således en bakomliggande teori i utformandet 
av dessa kriterier vilket inte kan betyda mer än att de är att uppfatta som 
operationaliseringar skapade att mäta någonting som man inte vet vad det 
är men som man upplever som frekvent förekommande. Kritiken ligger i att 
DSM utger sig för att mäta en sjukdom hos individen, någonting där ute, 
samtidigt som den saknar belägg för att denna sjukdom verkligen existerar. 
Sjukdomens existens beläggs så att säga endast genom självreferens, den fi nns 
därför att den just lockats fram i mätningen. Detta gör DSM ytterst känslig 
för frågor om varför just dessa och inga andra kriterier är de bästa markö-
rerna för sjukdomen. Frågeställningen skulle vara mindre problematisk om 
DSM kunde referera till en teori och visa på hur dessa kriterier relevant kan 
knytas till en teori eller en modell – utan en sådan referens tycks kolossen 
stå på lerfötter när den vetgirige ställer fl er frågor. Här kan det vara på sin 
plats med ett förtydligande.

Inom samhällsvetenskapen utgår mycket forskning från liknande premis-
ser, misstankar om ojämna fördelningar av makt, social status och ekono-
miska medel har t.ex. operationaliserats på en mängd olika sätt för att mäta 
det som forskare upplever fi nns där. På så sätt har teorier om samhällsklasser, 
könsmaktordningen och många andra makrofenomen tagit sin form. Och 
det är här jag menar att skillnaden mellan sådana makrofenomen och psy-
kiatrins sjukdomar är väsentlig – det är nämligen en stor skillnad mellan att 
hävda mönster (strukturer) på en makronivå och att hävda att ett liknande 
mönster är en störning hos enskilda individer. I det ena fallet konstrueras 
operationaliseringar förvisso i syfte att mäta någonting man anser redan 
fi nns men för att belägga detta mönster i syfte att teoretisera det. Men i 
det andra fallet avviker detta tillvägagångssätt från samhällsvetenskapens 
i så mening att en inferens införs då de från att konstatera dryckesmönster 
i populationen också hävdar att orsaken till dessa mönster står att fi nna i 
varje enskild individ. 

Vad DSM gör är snarast att anpassa en relativt trubbig modell till en 
vanligt förekommande tolkning av data för att på så sätt transformera ett 
mönster till en sjukdom. Även om detta kan göras på ett relativt övertygande 
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sätt så kan jag svårligen se hur sådana tillvägagångssätt över tid kan fungera 
utan att leda till problem. Ett exempel på hur problematisk denna form av 
självreferens blir i praktiken kan belysas med påståendet att substansbero-
ende är en kronisk sjukdom. Obotligheten förs, som jag ovan visade på, i 
och med punkten B i kriterierna för substansmissbruk där man klargör att 
en individ aldrig kan gå från kategorin substansberoende till kategorin sub-
stansmissbruk – färdvägen är så att säga a priori enkelriktad oavsett empirisk 
evidens – men hur skulle man kunna bevisa detta? 

Så vitt jag kan se så fi nns det inget annat sätt att bevisa det på mer än att 
på nytt diagnostisera en individ som tidigare klassats som substansberoende 
men som nu lever som nykter för att visa på att symtomen kvarstår (och 
på så sätt belägga anspråket på att hävda att sjukdomen är kronisk). Men 
det går ju inte, diagnosen förutsätter ett aktivt bruk – så hur ska vi utifrån 
detta instrument bevisa att sjukdomen är kronisk, mer än genom att återigen 
använda självreferensens väg och belägga påståendet om att åkomman är 
kronisk med referens till att punkten B i kriterierna för substansmissbruk 
hävdar att det är så? Självreferensen föder en cirkularitet som är omöjlig att 
undfl y på annat sätt än genom att referera till ett annat utanförstående verk, 
en bakomliggande teori eller modell och utan sådana externa källor kan 
inga nya svar på frågorna tillkomma – verkets universa är förseglat i en tyst 
cirkulär logik som inte accepterar ifrågasättande. Denna cirkulära form av 
självreferens som uppstår som en effekt av verkets ateoretiska grund och som 
förvandlar det till ett slutet universa vill jag påstå utplånar alla möjligheter 
för DSM att hävda auktoritet och att legitimera sin existens med anspråk på 
vetenskaplighet. DSM är ett maktinstrument som i praktiken används som ett 
system för sortering av individer med tvivelaktig moral och sociala praktiker 
som avviker från förhärskande normer i ett givet samhälle. 

Forskningspraktikens omvandling från 
operationalisering till defi nition
I anknytning till den kritik som jag menar är möjlig att rikta mot DSM är 
det också viktigt att skilja ut den forskning som tar sin utgångspunkt i DSM 
och omvandlar manualens ateoretiska operationaliseringar till defi nitioner av 
kunskapsobjektet. Som jag nämnde tidigare fi nns det forskning som baserar 
sig på denna operationalisering av substansmissbruk och substansberoende 
i termer av att vara defi nitioner (Se t.ex. SBU Rapport 1998:138, SBU Rap-
port 2001:156/1 och 2001:156/2, Johansson & Wirbing 1999 samt Agerberg 
2004 och Johnsson 2005). Även om många formuleringar i dessa Rapporter 
tenderar att vara problematiserande och ta avstånd från tanken om att det 
fi nns en enda förklaring till fenomenen så tycks de samtliga utgå från att 
DSMs kriterier är en bra och fungerande defi nition av vad missbruk och 
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beroende är. I detta hänseende används DSMs kriterier för substansmissbruk 
och substans-beroende som om de var ekvivalenta med en defi nition av 
fenomenen. SBU Rapporterna Metoder för rökavvänjning och Behandling 
av alkohol- och narkotikaproblem använder dessa kriterier som om de var 
defi nitioner – defi nierandet av kunskapsobjektet blir således analogt med 
operationaliseringen av detsamma, en ytterligare cirkulär självreferens.

Det tycks alltså vara så att kriterierna används som operationaliseringar 
för att mäta substansmissbruk och substansberoende samtidigt som forsk-
ningen inom detta fält tenderar att använda kriterierna som defi nitioner 
av kunskapsobjektet. Relationen mellan diagnostisk praktik och forskning 
i ämnet tenderar således att bli cirkulär i en negativ mening. Kanske är 
detta cirkulära förhållande symtomatiskt för kunskapsområdet i sig och 
den vilja till vetande som fungerar som drivande kraft inom detta område. 
Mats Beronius (1994) beskriver i Bidrag till de sociala undersökningarnas 
historia den blick kring det sociala som utvecklats från slutet av 1600-talet 
och framåt. Detta har som sin grund ett syfte att klargöra eller redogöra för 
frågor om hur vi ska leva, det vill säga, om det goda, det sanna, det rätta 
och naturligtvis om dessa omdömens negativa motsvarigheter. Fälten är med 
andra ord ofrånkomligen normativa, moraliska, reglerande och regulativa 
– disciplinernas logiker kräver således ett utvecklande av perspektiv som är 
kapabla att särskilja det önskvärda från det oönskade osv. Beronius beskriver 
det genom att skriva följande;

”Att dessa praktiker är besläktade eller liknar varandra beror inte 
nödvändigtvis på att de under historiens lopp ’härletts’ ur varandra, 
däremot har jag funnit att det fi nns en för alla fält gemensam grund-
orientering som kan bidraga till att förklara förekomsten av likartade 
praktiker inom olikartade fält. Denna grundorientering består i struk-
tureringen av ett audio-visuellt maskineri vars praktiker konstituerar 
befolkningen eller specifi cerade delar av den som objekt i syfte att 
kontrollera dess leverne – en på empirisk kunskap grundad domi-
nansteknik, eller som Foucault skulle ha uttryckt det, en ’bio-makt’.” 
(Beronius 1994: 10) 

Sedan idén om att statens välmående krävde en välmående befolkning har 
alltså staten haft intresse i att reglera och i viss mån dominera befolkningen 
i syfte att göra den användbar för överordnade statliga syften. Detta har 
krävt tekniker för att generera kunskap att fatta beslut utifrån och i sin 
förlängning är det detta som lett fram till det fenomen som jag kommer att 
komma till senare i denna del, nämligen medikalisering. Genom att omvandla 
graviditet, inlärning, familjebildning, dödsfall, sjukdom och andra sociala 
event till angelägenheter för statlig kontroll och statligt intervenerande har 
former av kunskap varit möjliga att generera och härleda det goda, rätta 
och önskvärda ur – en praktik som ofrånkomligen har en distinkt empirisk 
men också moralisk bas.
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Den metodologiska kritiken av forskningsfältets defi nition
Innan jag skriver så mycket längre än så här krävs först ett klargörande. I 
inledningen skriver jag att det fi nns en sådan mängd operationaliseringar 
och defi nitioner av missbruk och beroende att det tenderar att göra fältet 
oöverskådligt och så är det naturligtvis också. Därför anknyter denna rubrik 
till den avgränsning jag är tvungen att göra genom hela avhandlingen, dvs. 
att inskränka min kritik till den praktik som bedrivs inom eller i närheten 
av det medicinskt – psykiatriska paradigmet. Kritiken inskränker sig där-
för m.a.o. till att gälla den forskning där kropp – medvetande dualismen 
är en ontologisk grundsten och där kroppen ställs i fokus i så mening att 
forskningen inriktar sig på biokemiska händelser i hjärnan där individens 
meningsskapande ses som ett hinder för förståelsen av fenomenen eller till 
och med som betydelselös.

Som jag redan gjort tydligt fi nns det ett problem med att ha en så pass nära 
relation mellan den diagnostiska operationaliseringen och den vetenskapliga 
defi nitionen. Argumentet är detta: utifrån forskning på området har praktiker 
defi nierat ett antal kriterier som fungerar som operationaliseringar av någon-
ting man antar är en sjukdom hos individen. Det jag menar blir ett problem 
är när forskare inom fältet adopterar a priora stipulativa defi nitioner av ett 
hypotetiskt tillstånd hos en individ och använder dem som en defi nition av 
kunskapsobjektet. I ett sådant scenario tenderar forskningen att regleras av 
praktikers ateoretiska operationaliseringar och på så sätt reproducera denna 
hypotetiska förståelse. Den självuppfyllande profetians skugga vilar tungt 
över sådana resultat och förfäktas inte utan problem så länge som denna 
relation upprätthålls. Resultatet av denna olyckliga cirkulära självförstär-
kande process är att man idag tenderar att bedriva forskning som baseras på 
moraliska föreställningar utan att vara fullt ut medvetna om detta och utan 
att vara kapabla att se problemen som detta medför. Ett målande exempel 
på detta fi nns i Agerbergs (2004) bok Kidnappad hjärna där han möter en 
forskare som arbetar med att undersöka beroende via PET-scan (en slags 
röntgenutrustning som avslöjar hur olika områden i hjärnan reagerar på 
stimulus), jag citerar:

”’Genom hela mänsklighetens historia, fram till för tio-femton år se-
dan, har vi varit hänvisade till gissningar när det gäller hur vi hanterar 
våra begär’, säger experimentledaren Anna Rose Childress. ’Begär var 
ett ämne för poeter, fi losofer och terapeuter – men mycket svårfångat 
för forskare. Nu med de nya hjärnbildsverktygen, kan vi börja att ob-
jektivt karaktärisera ett tillstånd som begär. Vi kan se vad som händer 
när en person inte längre kan kontrollera och bromsa det. Vi kan vi-
sualisera, kvantifi era och karaktärisera aktiviteten i dessa system, dess 
mönster, och så småningom dess neurokemi.’” (Agerberg 2004: 55)
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Detta citat är spännande på fl era olika sätt och jag ska gå igenom åtmins-
tone några av dem. För det första blir det tydligt att detta perspektiv inte 
tar hänsyn till det som bl.a. Crossley (2001) kallar för ett kontextuellt glapp 
– det vill säga, i citatet tycks Anna Rose vara omedveten om att hon bara kan 
koppla event i hjärnan till folkpsykologiska begrepp. En annan fråga handlar 
om hennes kunskapsobjekt (begär och kontrollförlust). Att begär är någon-
ting som inte kan uppstå utan att en individ har vissa värden och att dessa 
värden inte är någonting som kan existera utan en social sammanslutning 
kring individen tycks därför inte bekymra forskare som studerar begär med 
PET-scan/fMRI. Kontroll är inte heller någonting som tycks upplevas som 
problematiskt. Men om vi nu ser på fenomenet kontroll i samband med begär 
ur ett lite vidare perspektiv kan man fråga sig, är det ett problem om jag inte 
kan kontrollera mitt begär efter ett glas vatten en varm sommardag? Eller är 
det ett problem att jag inte kan kontrollera mitt begär att krama om mina 
barn och berätta att jag älskar dom? Om inte måste vi försöka förstå vad det 
är som gör begär och kontrollförlust till ett vetenskapligt kunskapsobjekt och 
vad som utmärker valida eller okontroversiella kontrollförluser från andra 
oönskade sådana. Självkontroll är dessutom utom alla tvivel någonting såväl 
historiskt som kulturellt kontigent och kan svårligen adresseras i singularis 
utan att stor förvirring uppstår. För mer om detta se t.ex. Asplunds (1987) 
studie av fi nska domstolar samt Elias (1989, 1991 & 1998).

En väldigt enkel förklaring är, som Ryle (1949) påpekade, att det ibland 
handlar om ansvar för ett brott mot en norm eller konvention medan det 
andra gånger är socialt accepterat eller till och med förväntat att mista denna 
kontroll. Vi frågar som sagt inte pojken om det hans fel att han lyckades med 
multiplikationen samtidigt som det är just hans del i skulden som står i fokus 
när vi utreder hans roll i den krossade kristallkaraffen. Kontrollförlust per 
se tycks inte vara ett problem så länge som den är anpassad till eller regleras 
av sociala konventioner, däremot kan kontrollförlust över andra delar i livet 
ställa till med problem – men denna gränsdragning kan inte göras på en direkt 
neurokemisk nivå, den är moralisk, normativ och därför också ofrånkomli-
gen social. Det betyder att hur mycket dessa event i hjärnan än kvantifi eras 
så kommer de inte att kunna säga oss någonting om vad detta event betyder 
för individen och hans eller hennes medmänniskor – sådant är bara begripligt 
i ett socialt sammanhang på en meningsskapande nivå.

Problemet som kritiken inriktar sig på är alltså att det fi nns en dubbel 
blindhet i den relation som forskningen har till det praktiska fältet som ten-
derar att bli självförstärkande över tid. Om forskare accepterar praktikerns 
mer pragmatiska operationaliseringar och bedriver forskning utifrån dessa 
kriterier som om de tillsammans bildar en defi nition av kunskaps-objektet 
så innebär det att praktiken leder forskningen och inte tvärt om. Dessutom 
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innebär det att forskningen kommer att utgå från att fenomenet kan defi nie-
ras i samma termer som det kan mätas vilket innebär att ingen av parterna 
någonsin kommer att ifrågasätta denna gemensamma grund. Den uppenbara 
förståelsen av fenomenet kommer därför att maskera det faktum att vare 
sig praktiker eller forskare kan sägas söka efter kunskap om vad fenomenet 
är utan snarast om hur man bäst mäter det båda parter förutsätter fi nns. 
Uttryckt i mer vetenskapsteoretiska termer lämnas den ontologiska frå-
gan obesvarad medan alla resurser sätts in för att klargöra det epistemiska 
spörsmålet. Detta anser jag är anledningen till att det idag knappast går att 
fi nna en teori om vad beroende är – den epistemiska fi xeringen har lett till 
att kunskapsobjektet har tagits förgivet som en konsekvens av att det går att 
mäta.12 För att söka svar på frågan om vad beroende är måste denna över-
tygelse överges och ersättas med ett sökande efter det som jag valt att kalla 
de kunskapskrävande faktorerna i ett missbruk eller beroende. Jag menar 
med andra ord att för att kunna besvara varför vissa former av handlande 
är problematiska och svårbegripliga så måste vi utgå från en förståelse av 
hur mänsklig och social handling ens är möjlig och hur det oproblematiska 
handlandet kan förstås och förklaras.

12 Här är problemet analogt med det som Becker och Merton visade på i relation 
till IQ test, för mer om detta se t.ex. Becker 1998.
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KAPITEL 2

En historisk beskrivning och 
introducerande problematisering

”The DSM defi nition of substance abuse, and the survey following 
from this defi nition, however, do not take into account the social 
circumstances of substance use and abuse; instead they assume that all 
symptoms of substance abuse indicate internal dysfunctions. Hence, 
they use invalid criteria to determine whether or not a particular set 
of symptoms indicates the presence of a mental disorder” (Horwitz 
2002: 103).

Sjukdomsbegreppet
Ett fundamentalt antagande inom det medicinska fältet, men också bland 
allmänheten och andra yrkeskårer som möter människor med missbruks-
problem är att missbrukare lider av en sjukdom och att de därför inte kan 
hållas ansvariga för sina handlingar. Detta är också ett ställningstagande som 
många sociologer, psykologer och socialarbetare får med sig i sin utbildning 
trots att sjukdomsbegreppet har utsatts för hård och empiriskt grundad 
kritik (se t.ex. Peele 1985, Fingarette 1989, Davies 2000). Jag kommer här 
att kortfattat redogöra för tre problemområden som Stanton Peele, Herbert 
Fingarette och John Booth Davies tar upp i sina inbördes kritiker av sjuk-
domsbegreppet. 

Tid & Rum – en historisk och kulturell överblick
Herbert Fingarette (1989) ger i sin bok Heavy drinking en historisk och 
kulturell bild av hur sjukdomsbegreppet kom upp till ytan i USA under 
1930-talet. Han menar att under den koloniala perioden i USA var per 
 capita konsumtionen i jämförelse med dagens siffror mycket hög, något som 
Fingarette förklarar med att attityden till alkohol var en helt annan. Präster-
skapet och läkare beskrev såväl öl och cider som olika former av starksprit 
som hälsosamma och nyttiga för både kropp och själ. Synen på berusning 
var också en helt annan då berusning sågs som en näst intill ofrånkomlig 
effekt av socialt drickande. Attityden till ett mer kroniskt drickande var 
densamma som synen på spelade, frikostigt spenderade av pengar eller över-
dådiga sexuella preferenser och vanor – det vill säga en effekt av att någon 
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bara njöt lite för mycket av en god sak (1989: 13-15). Vid övergången till 
1800-talet började synen att förändras så sakteliga. Upplysningens tanke 
och genombrotten i fysiken, kemin och astronomin ledde oundvikligt till att 
synen på människan också förändrades. Synen på människan som maskin 
(L’Homme machine) var en tankefi gur som fi ck ett genomslag i såväl Europa 
som Amerika och som sporrade den medicinska vetenskapen att undersöka 
människan och hennes funktioner. Sjukdomsbegreppet var det begrepp som 
började användas för att kategorisera såväl kroppsliga som moraliska och 
sociala åkommor (även Durkheim är ett barn av sin tid då han studerar 
sociala patologier) och vid denna tid började läkaren Benjamin Rush att 
propagera för att vanemässigt drickande var en sjukdom. De stöd som Rush 
hade för denna åsikt var snarast teologiska än empiriska eller vetenskapliga, 
något som dock inte ledde fram till något större motstånd i hans samtid. 
Under perioden mellan 1830 och 1850 sjönk per capita konsumtionen från 
nästan 19 liter (5 Gallon) till närmare 9,5 liter (2,5 Gallon) som en effekt av 
en växande nykterhetsrörelse som gärna förklarade allt elände i landet som 
en effekt av den ohämmade alkoholkonsumtionen. Denna nykterhetsrörelse 
tog tanken om alkoholmissbruk som sjukdom till en extrem ståndpunkt när 
de hävdade att allt intag av alkohol alltid skulle medföra ett vanemässigt 
drickande hos vilken individ som helst. Förordandet av ett alkoholförbud 
byggde inte heller på några vetenskapliga fakta utan snarare på en övertygelse 
om att det var en nödvändig åtgärd för att rädda nationens moral (se även 
Conrad & Schneider 1992, kap 1 och 2). 1919 bönhörs den amerikanska 
nykterhetsrörelsen och förbudet mot alkohol träder i kraft. 1933 upphävs 
förbudet och precis som i fallet med utfärdandet av förbudet så baserar sig 
även detta beslut på andra grunder än vetenskapliga. 

1935 återuppväcks Rushs tanke om vanemässigt drickande som en form 
av sjukdom av grundarna av AA rörelsen13. AAs syn på alkoholmissbruk i 
termer av sjukdom är tidstypisk och har kvar sina rötter i den förklaring 
Rush förordat närmare 100 år tidigare. Fingarette beskriver AA rörelsens syn 
på sjukdomen som en mix av pseudomedicinska, psykologiska och religiösa 
idéer. Den kanske tydligaste modifi kationen av doktrinen var ståndpunkten 
att inte alla är känsliga för alkohol, alkoholism förklarades istället som en 
sjukdom som drabbade individer med en sårbarhet eller känslighet för al-
kohol. Här tillkom också tanken på att sjukdomen var obotlig och att total 
avhållsamhet därför var den enda utvägen för en alkoholist – för den som 
fortsatte att dricka väntade bara vansinne eller död enligt grundarna av AA 
(Fingarette 1989: 15-18).

Åren 1946 och 1952 tycktes det som att AA rörelsen, som för tillfället 
var av en nästan sekteristisk art, äntligen började få medvind och legitimitet 

13 AA förk. För Alcoholics Anonymous.
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eftersom det vid dessa tidpunkter började komma vetenskapliga studier som 
låg i linje med AAs syn på alkoholmissbruk som en sjukdom. Det var biosta-
tistikern E.M. Jellinek som låg bakom dessa vetenskapliga data och 1960 
publicerade han dessutom The disease concept of alcoholism där han beskrev 
alkoholism på ett sätt som gav stöd åt det som AA rörelsen hävdat under 
25 år14. Det skulle visa sig att detta inte var en slump, Jellineks data bestod 
nämligen av formulär som distribuerats till och fyllts i av AA medlemmar. 
Jellinek har också kritiserats för att han strök alla kvinnor ur sitt material då 
de gick emot de mönster som männen rapporterade om och som han såg som 
ett uniformt mönster i utvecklandet av sjukdomen. Det stod snart klart att 
Jellinek fi ck data av AA och AA fi ck vetenskaplig legitimitet av Jellinek. Vid 
slutet av 1960-talet började det också komma in uppgifter som gick stick i 
stäv med Jellineks idé om att alkoholism var en sjukdom som utvecklades på 
ett uniformt sätt hos alla med sjukdomen. Fingarette menar att man idag har 
en sådan kropp av empiri som motsäger den klassiska sjukdomsförklaringen 
att ingen professionell forskare helt skulle ställa sig bakom denna bild, men 
att det samtidigt fi nns sociala, politiska och ekonomiska intressen som mot-
sätter sig att en mer nyanserad bild av alkoholmissbruk offentliggörs. Även 
alkoholindustrin har intressen i att sjukdomsbegreppet lever vidare eftersom 
denna bild försäkrar den stora massan om att alkoholkonsumtion är ofarligt 
för dem och bara medför problem för en allergisk minoritet (1989:22-28). 
För en genomgång av hur DSM har laborerat med diagnoserna för missbruk 
och beroende se Shorter (2005).

Medikalisering – patologiseringen av det sociala
Fingaretts kritik av sjukdomsbegreppet tangerar utan att riktigt komma 
fram till det fenomen som idag benämns som medikalisering och därför 
känns det mest naturligt att beröra temat medikalisering i anknytning till 
Fingarettes kritik. Conrad & Schneider (1992) har i boken Deviance and 
medicalization, from badness to sickness tagit ett interaktionistiskt och histo-
riskt perspektiv på fenomenet medikalisering vilket erbjuder oss en möjlighet 
att förstå fenomenet på ett relativt teoretiskt plan. Men studien är över den 
nordamerikanska medikaliseringsprocessen och även om jag inte ser några 
problem med detta så vill jag avsluta diskussionen med en diskussion av 
Rafael Lindqvists (1997) kapitel om sambandet mellan välfärdsstaten och 
medikaliseringsprocessen i Sverige. 

Så vad är det egentligen forskare försöker beskriva med begreppet medi-
kalisering? Och vad har det med kritiken av DSM och forskningens adopte-

14 Jellinek är också känd för formulerandet av alkoholist typer vilka han döpte 
efter det grekiska alfabetet.
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rande av operationaliseringen av missbruk och beroende som defi nition av 
kunskapsobjektet att göra?

Den andra frågan är svår att besvara utan att först ha svarat på den  första 
så därför känns det naturligt att börja med att redogöra för fenomenet 
medikalisering. Tiefer (1996) vänder sig i artikeln The medicalization of 
sexuality mot det som hon uppfattar som en trend inom såväl medicinen 
som samhället i stort. Hon menar att medikalisering inte bara har infl ytande 
inom sexologin utan att man kan tala om medikalisering som ett generellt 
samhällsfenomenen när hon skriver:

”Medicalization is a major social and intellectual trend whereby medi-
cine, with its distinctive ways of thinking, its models, metaphors, va-
lues, agents, and institutions, come to exercise practical and theoretical 
authority over particular areas of life” (Tiefer 1996).

Tiefer citerar också Conrad (1992) som har en liknande defi nition av feno-
menet vilken också gör kopplingen mellan det medicinska paradigmet och de 
kunskapsobjekt de möter klar genom att påpeka hur medikalisering kräver en 
specifi k tolkning av det som ställs i fokus inom medicinen. Conrad beskriver 
medikalisering genom att skriva:

”Medicalization consists of defi ning a problem in medical terms, using 
medical language to describe a problem, adopting a medical frame-
work to understand a problem, or using a medical intervention to 
‘treat’ it” (Conrad 1992).

Medikalisering handlar alltså, som Conrad gör klart, i grund och botten 
om att ett fenomen tolkas eller görs begripligt ur ett medicinskt perspektiv 
och att det sedan defi nieras som ett problem i medicinska termer och på ett 
medicinskt språk. Effekten av denna praktik gör sedan Tiefer klar när hon 
beskriver medikalisering som en social och intellektuell trend där medicinen 
med hjälp (eller på grund) av sitt distinkta sätt att uppfatta världen och 
aktörer kommer att utöva praktisk och teoretisk auktoritet inom speciella 
områden i individers liv. Medikaliseringsprocessen är därför någonting som 
bör förstås som en överindividuell process snarare än som resultatet av 
enskilda individers medvetna strategier – på så sätt kan medikalisering ses 
i termer av att vara resultatet av en maktkamp på ett fält för att använda 
Bourdieus terminologi (se Bourdieu 1984, 1985, 1990 och 1991).

Conrad & Schneider (1992) intar ett interaktionistiskt perspektiv i relation 
till avvikelse och menar därför att avvikelse är ett fenomen som uppstår ur 
två parters interaktion och att ingen handling per se kan ses som avvikande. 
Författarna menar att avvikande beteende kan sägas utmärkas av åtminstone 
fem olika saker, nämligen:
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1. Avvikelse är ett universellt fenomen – avvikelse fi nns i alla former av 
samhällen, men vad som räknas som avvikelse skiljer sig åt mellan 
dem.

2. Avvikelse är en social defi nition – för att en handling ska komma att 
betraktas i termer av att vara avvikande krävs det förutom aktören en 
andra värderande part.

3. Sociala grupper skapar regler och ser till att andra följer dem genom 
att bestraffa överträdelser med negativa sanktioner.

4. Avvikelse är kontextuell – vad som ses som avvikande beror i stor 
utsträckning på i vilket sammanhang, i vilken kultur och under vilka 
omständigheter handlingen tar plats.

5. Att defi niera och sanktionera överträdelser kräver makt – det är ge-
nerellt sett alltid starkare eller mäktigare grupper som har medel att 
defi niera andras handlande i termer av avvikelse.

Utifrån dessa antaganden går de sedan vidare och studerar hur det medi-
cinska fältet etablerat legitimitet i frågor andra än medicinska genom att 
följa professionens tillkommelse i Amerika. Läget i Amerika känneteckna-
des av att människor började arbeta som läkare under en period där ingen 
medicinsk kunskap egentligen fanns tillgänglig. Många olika inriktningar 
fanns parallellt och det fanns en viss spänning mellan dem. En av grupperna 
lyckades dock etablera ett nationellt kontaktnät och kunde på så sätt påverka 
makthavare och slutligen skaffa sig monopol på att både utöva och lära ut 
medicin. När denna position befästs ser författarna hur individer i denna 
grupp börjar utnyttja sin position som läkare för att bedriva vad de kallar 
’moraliska korståg’. Det är denna typ av individ som Howard Becker (1963) 
kallade för moraliska entreprenörer och som Friedson (1970) sätter samman 
med medikaliseringen av det sociala när han skriver:

”[Medicine] is active in seeking out illness. The profession does treat 
the illnesses laymen take to it, but also seeks to discover illness of which 
laymen may not even be aware. One of the greatest ambitions of the 
physician is to discover and describe a ‘new’ disease or syndrome and 
to be immortalized by having his name used to identify the disease. 
Medicine, then, is oriented to seeking out and fi nding illness, which 
is to say that it seeks to create social meanings of illness where that 
meaning or interpretation was lacking before. And insofar as illness 
is defi ned as something bad – to be eradicated or contained – medi-
cine plays the role of what Becker called the ‘moral entrepreneur’” 
(Friedson 1970: 252)

Men det är inte bara moraliska entreprenörer som ger sig in i kampen att få 
defi niera verkligheten så som de önskar – det fi nns även ett intressets politik 
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som innebär att det kan ligga i en grupps intressen att defi niera verkligheten 
på ett eller annat sätt visavi andra intresserade parter. Det kan med andra 
ord gynna en grupp att någonting defi nieras på ett specifi kt sätt snarare 
än på något annat sätt – och även detta är en drivkraft i processen. Men 
effekterna av att någonting kategoriseras och tolkas på ett givet sätt och 
att denna defi nition ges erkännande i samhället slutar inte där – effekten 
av att genomdriva en defi nition kan också leda till ett vidgat yrkesområde 
som Gusfi eld (1975) gör det klart när han skriver om kategoriserandet av 
fordonsrelaterade dödsfall:

”The ’discovery’ of public facts is a process of social organisation. 
Some one must engage in monitoring, recording, aggregating, analyz-
ing and transmitting the separate and individual events into the public 
reality of ‘auto accidents and deaths’. At every stage in this process 
human choices of selection and interpretation operate. Events are 
given meaning and assumptions and values guide the selection. Public 
‘facts’ are not like pebbles on the beach, lying in the sun and waiting 
to be seen. They must instead be picked, polished, shaped and pack-
aged. Finally ready for display they bear the marks of their shapers.” 
(Gusfi eld 1975: 291)

Intressets politik kan med andra ord handla om att muta in närliggande 
områden för att bevara den status en grupp eller organisation har. Becker har 
t.ex. visat på hur det är möjligt att argumentera för att the Marijuana Tax 
Act från 1937 som gjorde marijuanakonsumtion illegal inte hade sin grund 
i att det bruk som förekom orsakade problem – tvärt om var intresset för 
 marijuana minimalt vid den tidpunkten. En intressent, the bureau of  narcotics, 
hade dock ett intresse av att lagstifta mot detta bruk för att försäkra sig om 
att organisationen upplevdes tjäna en nytta som stod i  relation till de medel 
byrån tilldelades. Byrån behövde med andra ord en ny arbetsuppgift för att 
framstå som värd att behålla. På samma sätt menar Conrad & Schneider att 
AMAs (american medical association) kamp för att förbjuda aborter 1877 
inte hade sin grund i att aborten var ett farligt ingrepp (tvärt om menar de 
att den var ett av de säkrare ingreppen vid denna tidpunkt) utan därför att ett 
förbud mot aborter i praktiken skulle innebära att läkare i sammanslutningen 
fi ck monopol på yrkesutövandet. Det förbud som formulerades mellan 1876 
och 1877 hade alltså som praktisk konsekvens att all konkurrens slogs ut till 
förmån för de läkare som vad med i AMAs sammanslutning.

Denna syn på avvikande beteende som en produkt av interaktion i ett 
socialt sammanhang där intressen och makt tillsammans underlättar för en 
starkare grupp att genomdriva sin defi nition av verkligheten har sina konse-
kvenser. Den konstruktionsakt som defi nierandet som sådant måste ses som 
gör att ansvaret att hantera avvikelsen eller avvikaren kan komma att skifta 
från en intressent till en annan. Genom att skifta från ett juridiskt perspektiv 
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till ett medicinskt är det också möjligt att tidigare brott kan komma att för-
stås som tecken på sjukdom. Förbud mot eller regleringar av vissa handlingar 
kan komma att förändra den grundläggande defi nitionen, ett exempel är att 
allt bruk av en narkotisk agent räknas som missbruk om det så är första 
gången individen använder drogen. I de fall en psykiatrisk åkomma kom-
mer att ses som en lagöverträdelse så innebär det att arenan för diagnostik 
förändras och att detta även inverkar på diagnostikens bakomliggande logik. 
Beroende på hur avvikelsen framställs kommer olika förhållningssätt att bli 
möjliga att inta till avvikelsen, en sjukdom behandlas och en lagöverträdelse 
bestraffas. Detta innebär slutligen att defi nitionen av avvikelsen i sista hand 
påverkar skuldbördan i den meningen att sjukdomar för det mesta inte är 
någonting individen kan klandras för, vilket däremot är fallet med lathet, 
brottslighet eller ovilja att handla i enlighet med en norm.

Precis som Bourdieu ofta påpekat krävs det att ett påstående ges erkän-
nande av parterna inom ett fält innan ’defi nitionen av situationen’ blir legi-
tim, för att uttrycka saken med Goffmans termer. Och det är här som medias 
roll blir tydlig, det är genom media nya diagnoser, terapier, forskningsresultat 
och regimer lanseras (för mer om detta se ex Bengs 1997). Media och den 
defi nierade parten står alltså i ett specifi kt förhållande till varandra. 

”Once some behaviour has been labelled deviant or undesirable, it 
only becomes accepted as a medical problem if the public and mem-
bers of the other professional communities becomes persuaded that 
the behaviour is a matter of health and disease and relates to norms 
of biological functioning.” (Tiefer 1996)

Detta påstående får också stöd av den forskning som sysslat med att under-
söka amerikaners attityder gentemot alkoholism, där trenden tycks vara att 
allt fl er människor börjar tro på att alkoholism är en sjukdom som en effekt 
av att alltfl er professionella, paraprofessionella och kändisar hävdat att så 
är fallet. Peele (1985) visar på detta genom att referera till en longitudinell 
 Gallup som visar att det under perioden 1946–1951 bara var 20% som 
trodde att alkoholism var en sjukdom, under perioden 1955–1960 hade 
denna andel stigit till ca 60% och några år efter 1960 hade siffran nått 
65% av de tillfrågade för att sedan stiga till 80% under 1980-talet (Peele 
1985: 28). Detta menar jag är en effekt av att en moralisk värdering av ett 
område av mänsklig handling har tolkats och begreppsliggjorts inom det 
medicinska perspektivet. Tiefer understryker denna moraliska komponent 
när hon skriver:

”Decades of social science analysis has reframed medical diagnoses, 
especially in the case of mental conditions, as ‘labeling’, concluding 
that the clinical gaze, purportedly objective, biological, and scienti-
fi c, often reproduces sociocultural values in medical language/…/ In 
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sexual science Kinsley noted the irony of producing ’scientifi c classifi -
cations…nearly identical with theologic classifi cations and with moral 
pronouncements of the English common law of the 15th century” 
(Tiefer 1996).

Rafael Lindqvist (1997) gör också en spännande koppling mellan välfärds-
statens framväxt och medikalisering av allmänmänskliga och sociala problem 
i Sverige i boken Medikalisering, professionalisering och hälsa. Lindqvist 
menar att staten i takt med att välfärdssystemen gradvis byggts ut från 
1940-talet och framåt har givit läkarna jurisdiktion när det gäller att dra 
gränser mellan det normala och det onormala, det friska och det sjuka och 
att denna delegerade makt har sin grund i att det har varit läkaren som i 
slutändan haft den beslutande rollen över vilka som ska få del av välfärds-
systemen och vilka som inte har denna rätt. Stone (1984) menar också att den 
diagnostiska praktiken fungerat som en form av konfl iktlösning i och med 
att den uppfattas som mer objektiv jämfört med t.ex. de utredningar sociala 
myndigheter tvingas ta till. Medikaliseringen har dock inte helt drivits av 
läkare utan har en mängd olika intressenter där t.ex. grupper av brukare ib-
land engagerat sig för att erkännas som sjuka (se t.ex. Brante 1987 i samband 
med professionalism och 1995 i samband med el-överkänslighet). Man kan 
alltså konstatera att det fi nns parallella utvecklingslinjer som har understött 
en medikaliseringsprocess sedan tidigt 1940-tal. Läkaren har under denna 
period fått en roll där denne har en problemlösande roll mellan medborgaren 
och staten, där denne reglerar välfärdssystemets gränser och samtidigt fung-
erar som en kontrollmekanism. Att det sociala medikaliseras har med andra 
ord varit fördelaktigt för såväl staten som läkarprofessionen samtidigt som 
den efterfrågats av vissa intressegrupper. Detta blir tydligt när vi ser till att 
elever bara har rätt till hjälp i skolan om en diagnos är satt. Välfärdssystemens 
reglering och konfl iktlösningens heuristik är alltså möjlig att kombinera inom 
en och samma roll – nämligen läkarens, och på så sätt blir läkaren inordnad 
i välfärdsstatens kontrollsystem. För en samhällsvetenskaplig kritik av just 
diagnostik se Brante, Kärfve & Johannisson i Hallerstedt 2006.

Diagnosens sociala värde – den socialpsykologiska kritiken
av sjukdomsbegreppet
John Booth Davies (2000) för en annan form av diskussion kring sjukdoms-
begreppet där fokus istället ligger på en mer praktisk interaktionsnivå när han 
undersöker vad det är som dessa kategorier och begrepp gör och kan göra 
för oss i kapitlet Disease as the preferred explanation for badness. Davies 
exemplifi erar detta genom att ta ’sjukdomen’ kleptomani15 som exempel på 

15 Kleptomani utmärks av att individen stjäl utan att sakna behov av varan, medel 
att köpa den eller både och.

Avh Joffen tryck 050407   54Avh Joffen tryck 050407   54 07-04-05   12.29.0707-04-05   12.29.07



55

hur många av dessa tvångsmässiga sjukdomar används för att hantera socialt 
svårhanterliga situationer. Hans exempel bygger på hur en känd tv-stjärna 
förklarades lida av kleptomani efter att hon åkt fast för stöld på ett varuhus. 
I sin kommentar till detta visar han på hur denna kategori inte tycks fi nnas 
till för att förklara stöld per se utan tvärt om hur detta förklarar stöld under 
osedvanliga förhållanden. Den genomsnittlige tjuven kommer med största 
sannolikhet inte att ges denna diagnos om han eller hon så ber om den el-
ler hur ofta han eller hon än upprepar sitt handlande – diagnosen är så att 
säga vikt för andra ändamål. Tyvärr har denna utväg ett mycket högt pris, 
den tillfälliga omoraliska handlingen kan endast hanteras på ett sätt som 
transformerar den till en kronisk psykiatrisk åkomma. Och visst fi nns det 
en övertygande tanke bakom hans jämförelse med somatiska sjukdomar, 
för applicerade på detta sätt skulle, som han uttrycker det, en nysning vara 
tecken på lunginfl ammation medan det livslånga lidandet av ett emfysem 
skulle betraktas som ett tecken på dålig moral (Davies 2000: 74-76).

Davies går vidare och tittar på diagnosen dyslexi som precis som ADHD 
och DAMP idag aktivt efterfrågas av föräldrar och lärare. Davies menar att 
när diagnosen slutligen ställs tycks alla lättade och glada vilket får honom 
att undra över varför människor blir så glada och lättade över att höra att 
deras barn är sjuka och har funktionsnedsättningar. Hans svar på frågan är 
att det fi nns en potentiell risk för klander och skam om inte bristen, nedsätt-
ningen eller vad det kan handla om kan förklaras på ett sätt som eliminerar 
det individuella ansvaret. Just därför menar han att diagnosens främsta värde 
ligger i att eliminera den individuella skulden, precis som sjukdomsbegreppet 
gör för alkoholisten. I fallet med dyslexi uttrycker han det som att:

”Failure to learn to read is symbolic in terms of social value in a way 
which goes far beyond failure, say, to make model aeroplanes or play 
hockey. Failure to read requires therefore to be explained in terms that 
makes it easier to live with, and the main function of the dyslexia label 
is that it does exactly that.” (Davies 2000: 79)

Davies poäng är helt enkelt att vi använder dessa sjukdomskategorier för att 
hantera skuld, skam och dålighet. I vissa fall, som t.ex. i fallet med klepto-
mani, kan det handla om att rädda en etablerad eller omtyckt medborgare 
från att inkluderas i kategorin tjuv medan det i andra fall handlar om att 
på ett kortsiktigt sätt hjälpa en individ att slippa undan ansvar för vad han 
eller hon gjort med förhoppning om att detta ska hjälpa individen att ta tag 
i sina problem. Ur ett mer långsiktigt perspektiv tycks denna strategi dock 
inte lösa någonting samtidigt som den däremot, så snart den blir doktrin, 
snarast kan minska människors förutsättningar att göra någonting åt sina 
problem. Denna negativa inverkan kommer ur två möjliga tolkningar av 
doktrinen, dels är det möjligt att se hjälpsökande som meningslöst eftersom 
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individen själv är hjälplöst styrd av en sjukdom samtidigt som dogmatiska 
lösningar (som t.ex. livslång avhållsamhet som förordas inom AA och NA) 
på problemet kan ha en avskräckande inverkan på individens motivation att 
ens försöka ta sig an sina problem. 

Hur värden och moral inverkar på risken att ’drabbas’
Stanton Peele (1987) har intresserat sig för effekterna av att hjälpa individer 
att dra sig undan ansvaret för sina handlingar i relation till alkohol- och 
narkotikabruk genom att tillhandahålla sjukdomsbegreppet och begreppet 
kontrollförlust. I artikeln A moral vision of addiction: how peoples values 
determine whether they become and remain addicts ställer sig Peele frågande 
till vilken effekt dessa på förhand givna förklaringstyper har på individen 
som tillåts använda dem. Peele tar en tredje väg för att visa på hur sjuk-
domsbegreppet kan kritiseras genom att ta hänsyn till ett antal demografi ska 
skillnader mellan olika grupper i USA. Det tycks nämligen vara så att denna 
sjukdom, som sägs kunna drabba vem som helst, inte gör det när allt kommer 
till kritan. Peele menar att det fi nns en ovilja hos vetenskapsmän att studera 
värdebaserade personliga och sociala strategier för att hantera missbruk på 
grund av deras ovilja att behöva ta ställning till och uttala sig värderande 
om olika individers och gruppers värdesystem. Han menar att det fi nns åt-
minstone fem forskningsområden som visar på att individens eller gruppens 
värden är väsentliga för att komma tillrätta med missbruk och att de till och 
med har en stark inverkan på vilka som kommer att löpa större risk för att 
hamna i ett missbruk. Han beskriver detta genom att skriva:

”The evidence that a person’s or group’s values are essential elements 
in combating addiction include the following areas of research: (1) 
the large group differences in the successful socialization of moderate 
consumption of every kind of substance; (2) the strong intentional 
aspects of addictive behavior; (3) the tendency for some people to 
abuse a range of unrelated substances and to display other antisocial 
and self-destructive behaviors; (4) developmental studies that repeat-
edly discover value orientations to play a large role in styles of drug 
use in adolescence and beyond; (5) the relationship of therapeutic and 
natural remission to personal value resolutions by addicts and to life 
changes they make that evoke values that compete with addiction.” 
(Peele 1987: 187-215)16

En av Peeles slutsatser är att sjukdomsbegreppet och andra deterministiska 
förklaringstyper tenderar att ha en negativ inverkan på individens möjlig-
heter att göra någonting åt sitt problem just på grund av den determinism 
och externalitet som dessa förklaringar medför. Peele går igenom studier av 
överviktiga, rökare, alkohol- och narkotikamissbrukare där det fi nns data på 

16 För mer om sociala bands betydelse se ex Lindberg 1998
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både sådana som sökt professionell hjälp för sina problem och sådana som 
hanterat dem på egen hand. Sammantaget pekar dessa data på att behandling 
inte har någon inverkan eller till och med en negativ inverkan.17 I en studie 
av Vaillant (1983) visade det sig att skillnaden i resultat mellan behandlade 
alkoholister och icke behandlade tenderade att försvinna inom en period av 
två år (Vaillant 1983: 284-285). I fallet med rökare hade behandling sna-
rast en negativ inverkan på individens förmåga att sluta röka då det visade 
sig att individer i gruppen som bestämt sig för att sluta röka på egen hand 
var två till tre gånger mer framgångsrika än de som försökt sluta genom 
behandlingsinsatser (Schachter 1982). På samma sätt har det visat sig att 
alkoholmissbruk tenderar att minska med ålder (Calahan & Room 1974) 
och att endast en tredjedel av de som använt heroin fortsätter sitt missbruk 
efter trettio (O’Donnel et al., 1976). Det har också visat sig att viktminskning 
hos individer med sjuklig övervikt (obesity) inte är någonting som kräver 
medicinska åtgärder för att behållas då studier visar att närmare 60% av 
de som själva gjort någonting åt sin övervikt fortfarande var att betrakta 
som icke överviktiga 11 år senare (Schachter 1982, Garn 1985). I fråga om 
övervikt (obesity) fann man åter en fördel hos dem som slutat på egen hand 
i jämförelse med dem som behandlats för sin övervikt (Schachter 1982). Det 
är också möjligt att visa på att alkoholister som efter behandling sökt hjälp 
hos AA tenderar att ha en högre frekvens av återfall samt att dessa återfall 
är längre och mer destruktiva än de är hos grupper som fått andra former 
av behandling där maktlösheten inför drogen tonats ner eller varit obefi nt-
lig (Peele 1987, Peele 1985). Peeles förklaring till dessa fynd är att tron på 
förmågan att hålla stånd gentemot det som individen har en problematisk 
relation till tenderar att bero på huruvida individen slutat på egen hand eller 
genomgått behandling (Peele 1987).

Det tycks således som att sjukdomsbegreppet vare sig har någon särdeles 
positiv effekt ur ett kortsiktigt perspektiv och att det dessutom har en möjlig 
negativ effekt sedd ur ett längre perspektiv (Peele 1987: 187-215). Vaillant 
citeras i Peele då han också drar slutsatsen att de alkoholister som verkar ha 
de bästa förutsättningarna att bryta ett missbruk är de som har någonting 
att förlora på att fortsätta och som sätter värde på detta, må det var familjen, 
arbetet eller någonting annat. Värden som står i opposition till ett missbruk 
tycks således både erbjuda ett visst skydd mot missbruk samtidigt som de 
också är markörer för en bättre prognos efter ett eventuellt missbruk (Se ex 
Peele1987:187-215; Bergmark 1996:84).

17 För indikationer på negativ verkan av behandling se SBU rapporten (2001) 156:1 
och 156:2 angående psykoterapi som behandling för narkotikamissbruk.
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Substanscentrerade och livsstilscentrerade förklaringar
till missbruk och beroende
Det är möjligt att dela in mycket av den forskning som fi nns kring missbruk 
och beroende i två läger där det ena kan beskrivas som substanscentrerat i den 
meningen att forskare inom fältet ser missbruket som knutet till en kemisk 
agent och ett mer holistiskt eller livsstils-centrerat perspektiv där forskare 
inom fältet fokuserar på individens meningsskapande och upplevelser av att 
missbruka utan att koppla samman detta med en specifi k drog eller substans. 
Det senare perspektivet gör det möjligt att integrera forskning kring missbruk 
som saknar en specifi k kemisk anknytning medan det förstnämnda är oför-
möget till detta på grund av sin nära koppling mellan substans och handling. 
Jag ställs därför inför ett val huruvida jag ska fortsätta avhandlingen på ett 
sätt där jag särskiljer mellan olika substansmissbruk och beroenden eller 
där jag tvärt om väljer att se på dessa fenomen som, om inte oberoende så i 
alla fall minimalt påverkade av specifi ka kemiska agenters sammansättning. 
Frågan är bara vilket av dessa perspektiv som är mest fruktbart?

Det skulle vara pretentiöst av mig att påstå att jag kan besvara den frå-
gan, men i sökandet efter ny kunskap har det visat sig att djärvhet ibland 
tar tanken längre än den trygga upptänkta tankefi guren förmår att göra. Det 
fi nns tydliga för- och nackdelar med båda perspektiven och jag ska försöka 
redogöra för dem och samtidigt argumentera för min ståndpunkt. Herbert 
Fingarette (1989) ser både möjligheten och problem med att tala om miss-
bruk och beroende i mer globala termer och väljer därför den säkra vägen 
genom att begränsa sitt resonemang till att endast gälla för alkohol när han 
inledningsvis skriver:

”And some researchers are starting to conceive of all these forms of 
”excessive appetite” as variants on one theme, to be incorporated in 
a “unitary theory”. This idea is still somewhat speculative, however, 
and despite the important commonalities, the evidence also shows 
signifi cant differences – behavioural as well as chemical – among the 
various so-called addictions. Let me add that although I do believe that 
many of the basic ideas presented in this book apply equally well to 
other addictions, nothing in my discussion hangs on any such belief.” 
(Fingarette 1989: 7)

Fingarette har en poäng i att det fi nns mycket som skiljer de olika missbruken 
åt, men trots en uttryckt skepsis tycks han inte se det som omöjligt att tala 
om dessa problem som om de vore varianter på samma tema. En som ser 
denna möjlighet som mindre problematisk är Darin Weinberg (2002) när 
han diskuterar behovet av ett nytt perspektiv på missbruk och beroende och 
därför skissar på vad detta perspektiv borde kännetecknas av i artikeln On 
the embodiment of addiction. Även om jag inte fullt ut delar den genomgång 
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av olika perspektiv som han för i artikeln tycker jag ändå att hans utgångs-
punkt kan fungera som en bra start för en diskussion av vad som krävs av 
ett alternativt perspektiv på det som idag kallas missbruk och beroende – ett 
spår som jag kommer att anknyta till i del 2 och utveckla vidare i del 3. 

Weinbergs förslag handlar, i linje med min egen ansats, om att konstruera 
ett mer praxiologiskt alternativ till dessa perspektiv. Weinberg menar att 
många teoretiska perspektiv tvingar oss att välja mellan att lägga exklusivt 
fokus på individ eller samhälle, kropp eller medvetande i våra förklaringar 
när han skriver:

”Following the work of a growing number of phenomenologically 
informed social scientists (cf. Bourdieu, 1990; Coulter, 1994; Coulter 
and Parsons, 1990; Ostrow, 1990; Shusterman, 1991; Turner 2000) 
we may understand the culturally transmitted meanings inherent in 
drug use and craving as pre–refl exive, non–symbolic, and embodied 
rather than interpretive, symbolic and disembodied. According to the 
praxiological view I would advise, we must not regard Mead’s ‘affec-
tive side of all consciousness’ as necessarily involving an interpretive 
step between ‘brute sensations’ and meaningful experience. Instead we 
must understand that social learning occurs not only through sym-
bolically mediated interpretive work, but through embodied forms of 
collaborative practices as well (Bourdieu, 1990; Mead, 1934). By learn-
ing through practice to participate in social activities, people come to 
personally embody culturally transmitted meanings at a pre-refl ective, 
or habitual, level of being (Camic, 1985).” (Weinberg 2002:14)

Han menar därför att ett praxiologiskt perspektiv kan inkorporera såväl 
kroppsliga som samhälleliga och sociala faktorer utan att behöva välja mel-
lan det ena eller det andra. Hans slutsats är att vi, om vi studerar dessa 
fenomen ur ett praxiologiskt perspektiv, kommer att kunna nå en mer hel-
täckande bild och förklaring av missbruk och speciellt återfall efter en tids 
avhållsamhet. För att visa på hur perspektivet kan visas vara användbart i 
relation till missbruk skriver han:

”Applied to addiction, this approach suggests that the meaning of 
drugs and the emotional effects drugs have on us derive to signifi cant 
extent from the ways in which we have come to use those drugs in 
the various social contexts that make up our lives. But again, because 
those meanings and emotional effects manifest non-symbolically, pre-
refl ectively, pre-discursively and un-wittingly, it is reasonable to regard 
their impact on our behavior as, in a literal sense, uncalculated and 
involuntary.” (Weinberg 2002:15)

Det praxiologiska perspektivet framställs alltså som fördelaktigt på grund av 
dess möjlighet att ta hänsyn till att handlingar och meningar förkroppsligas 
genom praktik och att denna form av inlärning inte av nödvändighet behöver 
vara symbolisk, refl exiv eller medveten. På grund av detta tvingas Weinberg 
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också omdefi niera problemet med missbruk, drogsug och återfall så att de 
befi nner sig på en lämplig nivå. Han menar att det som kännetecknar ett 
missbruksproblem är det faktum att ett sätt att hantera ett område av sitt liv 
på (vanligtvis genom droger) skapar problem i andra områden av individens 
liv. Men han menar också att dessa negativa effekter ofta inte räcker till för 
att motivera individen att sluta upp med att ta drogen eller engagera sig i 
en specifi k aktivitet:

”…because the urge to use does not manifest in lived experience as a 
deliberate decision, let alone a holistic cost-benefi t analysis, but as a 
viscerally felt compulsion informed by the perceived practical demands 
of the moment. The addictive craving to use drugs is thus experienced 
as deriving from beyond the self and decidedly not in any way an 
exercise of self-will.” (Weinberg 2002:15)

Suget efter en drog, efter att spela eller efter ännu en romans skulle ur detta 
perspektiv alltså ses som någonting annat än ett kroppsligt tvång eller ett 
kalkylerat val, det blir snarare någonting som är lika obegripligt och ohan-
terbart för individen som upplever det som det är för anhöriga, terapeuter 
och andra närstående. Det ligger på en sådan pre-refl exiv nivå att den som 
upplever suget upplever detta sug som någonting som inte kommer ur sin 
egen vilja eller sina egna önskningar utan snarare tycks uppstå i situationen 
men som lika väl pockar på tillfredsställelse för ge den drabbade ro. Att skilja 
ut alkohol- och narkotikasug från andra former av sug blir då, vill jag påstå, 
svårt utan att återigen falla tillbaks till klyftan mellan kropp och medvetande 
– perspektivet öppnar på så vis upp för en mer holistisk frågeställning om vad 
som kännetecknar situationer som denna och varför de upplevs så tvingande. 
Även den tidigare tveksamme Fingarette tycks dela denna syn på frågan om 
självkontroll då han skriver:

”…the diffi culty in changing the large pattern [of alcoholism] is not an 
‘impairment’ of self-control; it is a normal feature of anyone’s way of 
life…. This is no mystery or puzzle, no rarity, no pathology or disease 
needing a special explanation.” (Fingarette, 1985:63)

Dessa tankar är spännande och värda att ta på allvar för den som vill appli-
cera ett teoretiskt perspektiv på missbruk där såväl individuella som samhäl-
leliga och kroppsliga faktorer tänks kunna ha en inverkan, var för sig eller 
tillsammans, på hur individen skapar mening i nuet. Det handlar således 
om att samtidigt hålla analysen både på en fenomenologisk och en över-
individuell nivå – Weinbergs förslag på teori för ett sådant perspektiv känns 
adekvat.

Detta innebär således att både Fingarette (1985, 1989), Peele (1985, 1987) 
och Weinberg (2002) menar att en viktig komponent i problematiken med att 

Avh Joffen tryck 050407   60Avh Joffen tryck 050407   60 07-04-05   12.29.0907-04-05   12.29.09



61

genomföra och genomdriva förändringar är någonting som inte är specifi kt 
för individer med missbruksproblem (samtliga föredrar att använda termen 
addiction ’missbruk’ snarare än dependency ’beroende’). De påpekar alla hur 
svårt det är att bryta med ett mönster som över tid blivit vanemässigt och 
livsorganiserande utan att för den skull koppla samman dessa svårigheter 
med någon substans kemiska sammansättning (se ex Wray & Dickerson 
1981). Man kan därför också, för att exemplifi era detta, vända på steken och 
visa på hur problemet att ändra på stora mönster i en individs liv i motsats 
till fallet med missbruk kan ligga i att istället införa en vana. Hur många 
människor försöker inte, med mer eller mindre lyckade resultat, att t.ex. 
börja träna och lägga om kosten? Precis som missbrukarna har en tendens 
att glida tillbaks i gamla mönster av drogbruk tycks den genomsnittlige 
motionären löpa en lika överhängande risk att glida tillbaks ner i soffan 
framför tv apparaten med en påse chips, och detta gäller trots de bästa in-
tentioner och den mest uttalade motivationen. Problemet med att bryta ett 
missbruk ligger alltså delvis också i den paradoxala svårigheten att skapa nya 
vanor. Men det betyder inte att loppet är kört vare sig för soffpotatisar eller 
missbrukare, det kräver bara att vi är uppmärksamma på att detta kanske 
inte är ett speciellt unikt fenomen för missbruk utan en mycket mer vanligt 
förekommande egenskap hos gemene man.18 Peele (1987), Vaillant (1983) 
och Fingarette (1989) menar i linje med detta att de alkoholister som har bäst 
prognos att bryta ett missbruk är de som drastiskt har förändrat sina liv på 
ett positivt sätt och som därför upplever att de har mycket att förlora på att 
återfalla, detta skulle således, ur detta perspektiv, gälla soffpotatisar i lika hög 
grad som alkoholister och narkomaner (se speciellt Peele 1987: 187-215).

18 Precis som i fallet med kriterierna för missbruk och beroende I DSM där få av 
dem tycks peka på någonting som är direkt unikt för missbrukare.
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Avslutande kommentarer till del I
Såväl missbruk som beroende är avvikelser från normer och värden som ses 
som allmängiltiga inom ett samhälle vilket gör dem möjliga att teoretisera 
kring ur ett sociologiskt perspektiv. Med det mediala intresset för andra 
former av missbruk, beroenden och manier har frågan återigen aktualiserats 
kring var gränsen för det normala går. Frågan kläs gärna i medicinska termer 
trots att den ofrånkomligen är moralisk och normativ och därför aningen 
malplacé inom det medicinska och psykiatriska perspektivet. Detta ställer 
frågan om vad missbruk och beroende är på sin spets. Genom att se till hur 
begreppen används i det vardagliga språket blir det tydligt att begreppen 
måste ges ett annat innehåll i den medicinska diskursen än de har i det var-
dagliga och samhällsvetenskapliga språkbruket.19 

Begrepp som kontrollförlust och beroende implicerar också att individen 
kan förlora kontrollen över sina handlingar och att detta är någonting som 
är utmärkande för missbruk och beroende. Men detta antagande är knappast 
vetenskapligt belagt och möter en massiv empirisk kropp som talar emot 
det. Jag menar därför att en orsak till att detta problem dyker upp är att 
medicinen vilar på en kropp – medvetande dualistisk ontologi och att den är 
oförmögen att uppfatta mänsklig handling på annat sätt än som resultatet 
av att en mental vilja reglerar en dum kropp. 

Detta grundläggande antagande gör det därför omöjligt att re-koncep-
tualisera fenomenet på ett kvalitativt nytt sätt och låser på så sätt fast forsk-
ningen i en enda riktning som idag inte visat på någon större fruktbarhet. De 
stora genombrotten har med andra ord uteblivit under de senaste 100 årens 
forskning och jag menar att det i sig är grund nog för att försöka tänka om 
problemet eller se det på nya sätt, ur nya perspektiv.

En övertygande anledning till detta menar jag är att vare sig praktiker eller 
forskare har någon teoretisk förståelse av fenomenet att utgå från – tvärt om 
tenderar båda parter att klamra sig fast vid ett antal kriterier som får tjäna 
som både operationaliseringar av ett tillstånd och defi nition av kunskapsob-
jekt. Dessa operationaliseringar kan som sådana fungera till båda dessa syften 
eftersom de i praktiken uppfyller kravet på att vara ett sorteringsinstrument 
och i forskningen uppfyller kravet på att vara möjliga att mäta – trots detta 
fi nns det fog att stanna upp och fråga sig vad det är som de de facto mäter. I 
dagsläget har jag inte stött på något svar på denna fråga. För att göra denna 
koppling mellan moraliska bedömningar och avvikande beteende begriplig 

19 Beroende implicerar vanligtvis en villkorad relation där den beroende parten är 
beroende som en effect av sin oförmåga att påverka en determinerande betingelse 
– jag är t.ex. beroende av luft för min överlevnad och detta kan vare sig jag eller 
någon annan påverka. Relationer som inte determineras av dylika villkor är med 
andra ord inte möjliga att konceptualisera och beskriva med termen beroende.
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visar jag på hur denna process fungerar och vilka syften den i praktiken 
tjänar. Detta fenomen beskrivs vanligen som medikalisering och handlar 
om att sociala och mänskliga problem kläs i medicinska termer, begriplig-
görs ur ett medicinskt perspektiv och hanteras inom den medicinska sfären. 
När det gäller missbruk och beroende tycks möjligheterna att behandla den 
kroppsliga åkomman vara små och ständigt följda av nedslående resultat på 
grund av den höga drop-out frekvens som återfi nns inom missbruksvården 
samt den lika höga frekvensen återfall i den grupp som trots allt stannar 
kvar i behandling. Min övertygelse är att vi behöver komplettera den kropp 
av empiri som pekar på samvariationer mellan olika faktorer med en mer 
teoretisk förståelse av fenomenet som sådant – det räcker inte med att kunna 
mäta någonting på ett tillförlitligt sätt i sökandet efter svaret på frågan om 
vad det är som mäts.
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DEL II

Praktiker, språk och meningsskapande
– begreppens tillämpningar i praktiken

Avh Joffen tryck 050407   65Avh Joffen tryck 050407   65 07-04-05   12.29.1007-04-05   12.29.10



Avh Joffen tryck 050407   66Avh Joffen tryck 050407   66 07-04-05   12.29.1107-04-05   12.29.11



67

Den empiriska studien av sex- och kärleksmissbrukare
I denna del kommer jag att diskutera den studie av sex- och kärleksmissbru-
kare som jag genomfört under perioden 2002–2005. Här förfl yttas därför 
fokus från det språkliga till det empiriska även om de i allra högsta grad är 
sammantvinnade och bara kan betraktas var för sig via abstraktion. Syftet är 
inte att klargöra om fenomenet som sådant fi nns eller inte fi nns, inte heller 
är det att lägga grunden för ännu en psykiatrisk diagnos – syftet är tvärt om 
att klargöra hur dessa män och kvinnor konstruerar sig själva som sex- och 
kärleksmissbrukare i talet om detta missbruk. Jag utgår således från att de 
berättelser som jag samlat in är narrationer som konstruerats i syfte att klar-
göra och förklara en form av handlande som individen själv upplever som 
sjukt eller på annat sätt avvikande, omoraliskt eller felaktigt. Jag vill därför 
redan här tydliggöra att jag inte på något sätt menar att dessa individer ljuger 
eller manipulerar någon form av sanning – det är snarare mer korrekt att 
uttrycka det som att situationen som sådan har en determinerande inverkan 
på vad som kan och inte kan sägas i den kontext som mina intervjuer är en 
del av. För att individen ska framstå som trovärdig, kompetent och begriplig 
måste han eller hon berätta en historia kring ett missbruk där andra temata 
tonas ner till fördel för den berättelse som intervjun fokuserar kring, nämli-
gen hans eller hennes relation till sin sexualitet. Efter denna analys avslutas 
delen med ett förslag på vad det är som är teoretiskt förklaringskrävande 
för att fenomenet ska kunna behandlas teoretiskt.

Denna del är disponerad så att jag först kommer att presentera studien i sig 
för att det ska vara möjligt att sätta sig in i vilket material det är jag arbetar 
med. Efter det vill jag mer i detalj visa på hur perspektivet som anläggs i en 
studie konstruerar kunskapsobjektet i sig och hur olika en eventuell pro-
blematik kan komma att förstås som ett resultat av detta. I denna del låter 
jag en amerikansk studie av highly sexual women kontrasteras av Foucaults 
greker och romare som han beskriver i sexualitetens historia, band II och 
III. Efter dessa två bilder av sexualitet är det dags att närma sig min egen 
empiri och därför redogör jag för hur jag skapat min empiri samt vilka verk-
tyg och tekniker jag har använt i analysen. Sedan kommer jag att redogöra 
för analysen av mitt material och tillsist avsluta delen med att återvända till 
temat i det förra kapitlet och försöka konkretisera vad det är som behöver 
förklaras teoretiskt för att göra dessa män och kvinnors berättelser begripliga 
och möjliga att förstå i en vidare teoretisk mening.

De berättelser eller narrativ som denna studie baserar sig på betraktar jag 
som språkligt förmedlade redogörelser för individernas meningsskapande 
kring temat sexmissbruk. Därför tror jag inte att dessa narrativ på något sätt 
står i en självklar relation till någon form av objektiv verklighet, de är snarare 
att förstå som byggstenar i konstruktionen av individens verklighet. På grund 
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av utrymmesskäl har de berättelser som mina intervjupersoner delat med sig 
av lagts utanför avhandlingen och återfi nns i appendix 1. Där fi nns korta och 
komprimerade redogörelser för de berättelser som jag arbetat med i denna 
analys – att ge mer än så skulle riskera att exponera dessa män och kvinnor 
på ett sätt som jag anser är oetiskt och oärligt från min sida. 
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KAPITEL 3

En presentation av studien

”Hermeneutiken betraktar språket så att säga i arbete, nämligen så 
som det används av deltagare i syfte att nå fram till en gemensam 
förståelse av en sak eller till en gemensam åsikt. Den visuella metafo-
ren med iakktagare som >>åser>> något skall dock inte fördunkla det 
faktum att det performativt använda språket är inbäddat i relationer 
som är mer komplicerade än den enkla >>om>> -relationen (och den 
till den denna kopplade typen av intentioner). När talaren säger något 
i en vardagskontext, förhåller han sig inte bara till något i den objek-
tiva världen (som totaliteten av det som är eller har varit fallet), utan 
samtidigt till något i den sociala världen (som totaliteten av legitimt 
reglerade inter-personella relationer) och till något i sin subjektiva 
värld (som totaliteten av manifesterbara upplevelser, till vilka talaren 
har ett priviligierat tillträde).” (Habermas 1995: 37).

I och med det konstruktivistiska perspektiv jag anlägger i detta kapitel har 
jag svårt att se hur vi egentligen skulle kunna komma fram till ett svar på 
frågan om huruvida ’tillståndet’ sexmissbruk fi nns eller inte fi nns. Att jag 
undviker att undersöka huruvida dessa fenomen de facto existerar innebär 
däremot inte att studien är mindre viktig – existens är ju ett komplext fe-
nomen. Huruvida fenomenet existerar i en verklighet vi saknar direkt och 
oförmedlad tillgång till ligger bortom min horizont att uttala mig om – men 
givet att fenomenet existerar i så mån att det används av individer i deras 
identitetskapande, att människor möts i grupper för att hantera fenomenet 
osv så är fenomenet (oberoende av reell existens) ett socialt faktum som kan 
undersökas.

En första inramning – Bakgrunden, en slags metodbeskrivning
Tidigt i mitt avhandlingsarbete kom jag att intressera mig för webbdesign 
och jag fi ck också snabbt ta ansvar för ett fl ertal hemsidor på universitetets 
server. Som en konsekvens av detta fi ck jag idén att söka efter personer som 
hade ett missbruk som inte hade med alkohol eller narkotika att göra via 
en hemsida. Jag skapade en hemsida där jag förklarade att jag sökta sådana 
individer, urvalet är således självselektion. Där redogjorde jag för hur jag 
kunde anonymisera intervjuerna för att skydda deltagarnas identitet. Jag 
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gjorde det också klart för den som besökte sidan att ett deltagande kunde 
ångras ända fram till den tidpunkt där jag skrivit analysen och att deltagaren 
hade möjlighet att välja vad han eller hon ville eller inte ville svara på.

Vid denna tidpunkt såg jag det som möjligt att intervjua individer med i 
stort sett vilket problem som helst och riktade mig inte mot någon specifi k 
grupp. Jag fi ck hjälp med länkar till min hemsida av såväl riksförbundet för 
spelmissbrukare som SLAA20. Snart fi ck jag kontakt med sex- och kärleks-
missbrukare och genom dessa kontakter kom också en så kallad snöbollsef-
fekt. Efter några intervjuer med sex- och kärleksmissbrukare beslutade jag 
mig för att fokusera på denna grupp och ändrade informationen på hemsidan 
så att det blev tydligt att jag nu endast sökte kontakt med sex- och kärleks-
missbrukare. En majoritet av intervjuerna har genomförts face-to-face men 
jag har också tre intervjuer i materialet som genomförts som telefoninter-
vjuer då omständigheter gjort det osannolikt att de skulle ha kommit till 
stånd på annat sätt eller där sträckan till intervjupersonen varit avsevärd 
och jag därför av såväl ekonomiska som tidsmässiga skäl valt att föreslå en 
telefonintervju. I fallen med telefon-intervjuerna har jag krävt ett väggfast 
nummer av personen så att identiteten kan styrkas och detta har inte varit 
något problem.

En andra inramning – Intervjutillfällena
De personer som jag mött face-to-face har själva fått bestämma under vilka 
omständigheter och i vilken miljö de vill träffa mig för att på så sätt försöka 
skapa en så avslappnad miljö som möjligt under intervjun. Vid varje intervju-
tillfälle har personen än en gång informerats om möjligheten att när som helst 
avbryta intervjun, om att han eller hon inte behöver känna sig tvungen att 
besvara alla frågor utan kan avböja vissa frågeställningar utan att motivera 
detta. Intervjupersonerna har också informerats om att de har rätt att i efter-
hand ångra sig och få materialet destruerat och struket ur avhandlingsarbetet 
– någonting som inte har varit aktuellt i denna studie. De som jag har kunnat 
kontakta i efterhand har fått en kopia av den utskrift som jag arbetar utifrån 
där de i hög grad är anonymiserade men där vissa uppgifter som kan vara 
viktiga för analysen dock fi nns kvar – i två fall har jag i efterhand korrigerat 
utskriften i enlighet med den intervjuades kommentarer.

Intervjuerna har haft ett uttalat explorativt syfte och till min hjälp har 
jag haft en tematisk mall för att på så sätt försöka fånga in vissa områden 
i samtliga intervjuer oavsett hur samtalet har löpt – mallen har således i 
praktiken fungerat som en slags checklista snarare än som ett strukturerande 
verktyg under intervjuns gång. Jag har försökt att få intervjun att löpa som 
ett samtal och aktivt försökt undvika ett format där turordningen är av en 

20 SLAA – Sex and Love Addicts Anonymous. 
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uttalad fråga–svar, fråga–svar modell – tvärt om har jag i den mån som det 
varit möjligt försökt att få personen att spontant berätta om sig själv och 
istället försökt ställa tydliggörande och fördjupande frågor i de fall där jag 
har tyckt att personen använder en term eller ett begrepp på ett sätt som inte 
riktigt varit tydligt eller där individen snabbt gått förbi någonting som jag 
har tyckt varit intressant eller värt att fördjupa. Naturligtvis är båda model-
lerna idealtypiska och i realiteten fi nns det drag av båda dessa modeller i 
samtliga intervjuer.

En tredje inramning – Refl exioner kring produktionen
av tal om missbruk
Oavsett hur en text analyseras, givet att vi håller oss inom det kvalitatativa 
spektrat, så är det refl exiva och självrefl exiva arbetet från forskarens sida 
ofrånkomligt. Den refl exiva delen är så gott som alltid en del av vilken analys 
som helst och är kanske en av de saker som allmänt utmärker forskning. 
Men den självrefl exiva distansen är kanske inte alltid lika närvarande i alla 
arbeten, ibland därför att perspektivet som sådant inte påbjuder det t.ex. där 
forskaren oproblematiskt utgår från att det han eller hon gjort bara handlar 
om att samla in fakta om verkligheten, och ibland där den självrefl exiva delen 
består i diverse betänkanden om olika verktygs validitet och reliabilitet. Det 
är inte det som jag har som syfte att diskutera här, tvärt om vill jag göra det 
tydligt på vilka premisser och under vilka omständigheter materialet har 
kommit att existera.

Ett sätt att göra det tydligt på är genom att se till vad det är som mina inter-
vjupersoner har svarat på, nämligen min text på en hemsida:

”Jag söker kontakt med dig som själv upplever det som att du har ett 
missbruk eller beroende som har med sex, pornografi  eller romantiska 
relationer att göra. Fokus i min avhandling ligger på att klargöra vad 
det är vi talar om när vi säger att någon är missbrukare eller beroende 
av någonting. Idag anser många att dessa begrepp bara kan användas i 
de fall där människor använder kemiska substanser och därför vill jag 
i ett andra led undersöka om begreppen kan säga oss någonting om de 
fall där människor upplever sig vara ”fast” på någonting annat än en 
kemisk substans. Jag har inga kriterier på vad du som är intresserad 
av att delta ska uppfylla mer än att du själv upplever dig som miss-
brukare eller beroende av sex, pornografi  eller romantiska relationer.” 
(se  http://www.oru.se/templates/oruExtNormal.aspx?id=7737)

Studiens fokus är riktat mot begreppen missbruk och beroende och därför 
kom jag också att söka individer som upplevde att de missbrukade eller var 
beroende av sex, pornografi  eller romantiska relationer. Att romantiska rela-
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tioner kom med som en aspekt kommer ur det faktum att SLAA inte gör nå-
gon större åtskillnad mellan sexmissbruk och kärleks- eller relationsmissbruk 
utan tvärt om tycks mena att de oftast samvarierar även om vissa individer 
antas kunna vara utpräglade sex eller relationsmissbrukare. Begreppet tycks 
således ha en slags paraplykaraktär för att fånga upp ett fl ertal problem under 
en och samma kategoriska tillhörighet. 

Formuleringen har dock sitt pris. En sådan aspekt handlar om att de in-
divider som kan tänkas svara på min invit att delta i studien faktiskt måste 
ha identifi erat sig själva som missbrukare för att känna sig manade att delta. 
Så vitt jag vet är det bara SLAA som erbjuder en sådan tolkningsram för 
den som upplever sig lida av detta tillstånd. Denna punkt måste expanderas 
en aning innan vi kan gå vidare och jag ska försöka hålla det så kort som 
möjligt. SLAA är en avknoppning från den rörelse som en gång startade med 
att Bill och Bob startade AA (Alcoholics Anonymous), en rörelse som ibland 
benämns som 12-stegs rörelsen och ibland som Minnesota-rörelsen. Denna 
rörelse utmärks av att förklara en mängd olika former av social handling i 
termer av sjukdom och de hävdar således att det som i vardagligt tal kallas för 
alkoholism är en sjukdom, att narkomani är en annan och att sexmissbruk 
är en tredje för att bara nämna några. Sjukdomen framställs som kroppslig, 
psykologisk, andlig och social. Att sjukdomen har en social dimension inne-
bär att man tänker sig att barn som växer upp i familjer där en eller båda 
föräldrarna missbrukar också blir sjuka och därför också kan/bör behandlas. 
Inom denna rörelse, som i många aspekter delar den medicinska modellens 
syn på substansmissbruk och substansberoende hävdar man också att dessa 
sjukdomar är obotliga och kroniska, men att de kan göras hanterliga i och 
med att individen arbetar med sig själv, gärna i en grupp med likasinnade där 
han eller hon kan känna gemenskap och stöd. Rörelsen dök upp i USA 1935 
och bygger på en värdekonservativ moral där individen ses som förpliktigad 
att sköta arbete, skola och hushåll. Där en individ bör spendera merparten av 
sin lediga tid med familjen, släkt och vänner och där monogam tvåsamhet är 
den ram inom vilken sexuella relationer kan accepteras21. Modellen började 
få acceptans i och med att E.M. Jellinek under 40 och 50 talet baserade sin 
forskning på AA medlemmar vilket naturligtvis resulterade i att han pro-
ducerade forskning som stödde det som AA hela tiden hävdat (för mer om 
detta se ex Fingarette 1988, Peele 1985). Under senare tid har AA knoppat 
av sig och på så sätt utökat det patologiska territoriet till att idag inbegripa 

21  Jag kommer att återkomma till detta senare, men detta är en punkt som Nikolas 
Rose tar upp i boken Powers of freedom då han menar att det fanns starka krafter 
i västvärlden att hålla individen knuten till två socialiserande punkter, nämligen 
familjen och arbetet. Det fanns en styrningsregim som i mångt byggde på att dessa 
lokus för kontroll och styrning integrerades, främst genom att mannen försörjde 
en familj. Men mer om detta senare. 
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aktiviteter som narkotikaintag (NA), sex- och kärleksmissbruk (SLAA) och 
div. emotionella problem (ex EA, ACOA, Al-Anon).

Detta innebär att de individer som kontaktar mig retrospektivt har omtol-
kat sitt tidigare agerande i enlighet med den meningsskapande och moraliska 
ram som SLAA erbjuder och det fi nns skäl att anta att de som inte lyckas 
med denna omtolkningsprocess inte heller kommer att uppfatta sig själva 
som sex- och relationsmissbrukare. I termer av ett pris att betala i studien 
innebär detta att hänsyn måste tas till hur denna ideologi används för att 
konstruera den identitet som de facto konstrueras i intervjusituationen. En 
eventuell vinst med detta skulle då vara att en hög grad av homogenitet i 
materialet indikerar att vissa genomgående tekniker och sätt att tala om sa-
ken identifi erats, inte för att det är någonting som har sin grund i individerna 
själva utan snarast för att de alla har tillgång till en gemensam resurs för att 
skapa dessa identiteter som de också drar nytta av under intervjun. Detta 
innebär att man lite förenklat kan säga att de som ser sig själva som sex- 
och kärleksmissbrukare efter att ha stött på SLAAs förklaring av begreppet 
i efterhand får medel att konstruera en sådan förståelse i termer av att vara 
någonting som liknar det vi ibland kallar efterhandskonstruktioner, något 
Berger och Luckman (1998) kallar växling.

En fjärde inramning – En tolkningsram som ett 
analytiskt raster
Genom att använda tekniker från såväl diskursanalys och narrativ analys vill 
jag synliggöra hur de män och kvinnor som jag intervjuar framställer sig som 
sexmissbrukare och som drabbade av en sjukdom. Denna konstruktionsakt 
kräver t.ex. att individen inte får uppfattas som lösaktig, galen eller bara 
väldigt förtjust i sex – alla sådana framställningar skulle hota trovärdig-
heten i berättelsen om ett missbruk som kan förklaras i termer av att vara 
en sjukdom. När det gäller resurser för legitimering av en berättelse handlar 
det om att visa på hur, i vilka situationer och av vilka syften dessa män och 
kvinnor ansluter sig till olika diskurser för att legitimera sin identitet som 
missbrukare. Några sådana diskurser som är relevanta är t.ex. en feminis-
tisk diskurs kring objektifi ering av andra, den psykiatriska diskursen kring 
missbruk och beroende, AA och SLAAs diskurs kring missbruk och beroende 
samt olika psykologiska diskurser. En annan form av resurs, som i denna 
kontext är nödvändig för att vara kapabel att göra sig förstådd, är metaforen 
och därför kommer jag också att visa på hur metaforen används för att både 
förmedla ett meningsinnehåll och samtidigt föra två diskurser samman och 
låta betydelsen glida över från den ena och mönstra den pågående diskursen 
– ett slags inkorporerande av ett meningsinnehåll från en diskurs till en annan 
(för mer om detta se ex Antaki 1994: 92-114). 
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En mer övergripande frågeställning som sedan kan relateras till dessa ana-
lytiska teman handlar om att söka efter diskursens gränser. Vilka berättelser 
skulle vara absurda? Finns det variationer på temat som är mer eller mindre 
förbjudna? I vilket hänseende skulle denna form av inre censur verka? Vad 
skulle det vara tabu att tala om på ett specifi kt sätt? 

För att göra analysen så lättillgänglig som möjligt tror jag att det kan 
fi nnas en poäng i att återge de berättelser som jag har fått ta del av i mina 
intervjuer. På grund av utrymmesskäl och de risker som fi nns i och med 
detta förfarande har jag därför valt att återge dessa berättelser på ett mycket 
kortfattat sätt. Med risker tänker jag främst på risken att avslöja mina infor-
manters identitet eller på annat sätt göra våld på deras integritet. Även om 
materialet är anonymiserat på ett sätt så att individen skyddas i enskilda citat 
så fi nns det ändå en risk att anonymiteten och integriteten komprometteras 
när ett helt livsöde återberättas, de avslöjar ju i sin helhet så mycket mer än 
namn, åldrar, städer och andra enskilda informationskällor som kan ’kodas 
bort’22. Vad jag därför erbjuder är korta referat av intervjuerna där jag har 
försökt att i högsta möjliga mån undvika att ta med händelser eller scenarion 
som jag misstänker skulle kunna leda till att någon som känner personen väl 
skulle kunna känna igen honom eller henne. På grund av att dessa berättelser 
skulle ta mycket plats i texten har jag valt att lägga korta deskriptiva berät-
telser om de personer som deltar i studien i appendix. Det är fullt möjligt 
att fortsätta läsningen av avhandlingen utan att först läsa dessa berättelser 
– men för den som är intresserad att lära känna personerna lite närmare än 
vad enskilda citat tillåter fi nns de tillgängliga i appendix 1. 

Materialet som dessa referat baseras på och som jag senare använder 
mig av i analysen är relativt omfattande. Allt som allt har jag ca 250 sidor 
intervjuutskrift vilket är ett relativt stort material att arbeta med då analy-
sen trots allt kräver en djup inläsning av materialet samtidigt som en mer 
övergripande översikt också är väsentlig för att kunna se tendenser i mate-
rialet. Intervjuerna har genomförts under åren 2002 till 2005 och består av 
djupintervjuer med fem kvinnor och fyra män. Åldersmässigt fi nns samtliga 
personer inom spannet tjugo till fyrtiofem år. Jag har inte ställt explicita 
frågor om individernas utbildningsnivå eller klass, dock kommer detta ofta 
upp under intervjuernas gång och åtminstone fyra personer i materialet har 
talat om att de läst någon form av högre utbildning men endast en av dem 
har arbetat inom en sektor där utbildningen varit relevant. Problemen de 
talar om vittnar om hur mycket begreppen sexmissbruk/beroende och rela-
tionsmissbruk/beroende kan rymma och ändå fylla någon form av funktion 
för de personer som upplever sig lida av ett sådant missbruk eller beroende. 

22 Med kodas bort syftar jag på den process där ett material anonymiseras, ett 
livsöde är dock omöjligt att koda bort vilken metod man än använder eftersom det 
är en serie unika episoder som följer på varandra.
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En individ har vid intervjutillfället aldrig haft sex och har ett missbruk som 
begränsas till att titta på pornografi skt material via Internet, en annan har 
primärt problem med relationer och upplever detta som ett beroende/miss-
bruk. Ytterligare en person vittnar om ett primärt problem med sexuella 
möten och berättar om möten med två hundra partners eller fl er. Variationen 
i defi nitionen av problemen är således stor. Sexuellt fi nns såväl hetero- som 
homo- och bisexuella människor representerade i gruppen.

Saker som inte platsar någon annanstans
Intervjuerna bandades och överlag var kvalitén god, men det fi nns dock en 
intervju och delar av de övriga intervjuerna som inte har en tillräckligt god 
ljudkvalité och därför har jag helt valt bort dessa fragment när jag skrivit 
ut intervjuerna. Det jag skrivit ut och arbetat med är allt det tal som varit 
klart och tydligt.
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KAPITEL 4

Metodologiska grepp och verktyg

Forskare, material, narrativ, diskurser och 
styrningsmentaliteter
Gränsen mellan diskursanalys och mer klassisk sociologisk textanalys är i 
allra högsta grad fl ytande. Jag har under mina forskarstudier fördjupat mig i 
några av diskursanalysens perspektiv och påverkats av dem men jag tror att 
det skulle vara vilseledande om jag kallade min analys för diskursanalytisk. 
Däremot vill jag i följande del väcka en del allmänna frågeställningar kring 
textanalys genom att ta min utgångspunkt i diskursanalytiska frågeställ-
ningar. Det är min förhoppning att jag på detta sätt kan väcka och diskutera 
relevanta frågeställningar utan att det för den skull anspelar alltför mycket 
på någonting som jag inte sysslar med i avhandlingen. En huvudfråga inom 
diskursanalysen som också är relevant i samband med min analys handlar 
om vad det huvudsakliga syftet med en analys egentligen är, Mats Börjesson 
(2003) ger sin syn på vad det är när han skriver:

”…en vanlig beskrivning är att diskursanalytikern förskjuter den tra-
ditionella uppmärksamheten för hur verkligheten är, till förmån för 
hur verklighet skapas. Varför konstrueras den på just det sättet? När 
betraktas denna beskrivning som giltig? Och hur konstrueras den i 
detalj?” (Börjesson 2003: 23).

Börjesson menar med andra ord att det krävs en detaljstudie för att klargöra 
en kontruktionsprocess, men det är någonting som jag inte riktigt förmår i 
denna avhandling. Ett annat sätt att redogöra för denna syn på vad det är 
som är poängen med diskursanalys och vad materialet används till ger Ingrid 
Sahlin när hon skriver:

”Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som 
framstår som naturligt. Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på en rad 
outtalade förutsättningar, men i diskursanalys läser man inte texterna 
för att undersöka vad författaren vill säga, utan man granskar dem för 
att undersöka vad de underförstår, omöjliggör, respektive implicerar” 
(Sahlin 1999: 100)
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Analysen handlar alltså inte om att klargöra hur verkligheten egentligen är 
beskaffad, utan om hur beskrivningar av det som vi kallar verklighet kom-
mer till. Varför de kommer till och av vilka syften eller behov de utformas 
på det ena eller andra sättet, av vem eller vilka och varför. Några knep för 
att komma fram till sådana saker handlar om att försöka se på vilka out-
talade premisser dessa anspråk kommer till, vad de implicerar, omsluter 
och utesluter. Genom att ifrågasätta själva grunden för yttranden kan man 
komma åt dessa byggstenar för att se just hur och varför de används. Fou-
cault (1993, 2002c) är en av dem som gång på annan försökt beskriva vad 
en diskurs är och genom att gå till honom kan vi få ytterligare en av många 
möjliga beskrivningar av vad det är som ställs i fokus. Foucault menar att 
diskurser är allt det som skrivs, sägs eller på annat sätt yttras genom vårt 
meningsbärande symbolsystem och att diskurser därför är någonting som 
vi alla är inbegripna i och delar av, men det räcker inte – vi är också dess 
subjekt och objekt på samma gång och i viss mån är det möjligt att påstå 
att det snarast är diskurser som talar genom oss än det motsatta. Diskurser 
är reglerade och reglerande sätt att tala om någonting, de är ritualiserade, 
tabuerade, ordnade och ordnande (se t.ex. Foucault 1993). 

Diskurser är alltså mönstrande sätt att tala om, beskriva och till viss del 
uppleva världen på – ett norm- och regelsystem som vi internaliserar i vår 
uppväxt och reproducerar i vårt tal om denna verklighet. I relation till den 
analys som föreligger handlar det helt enkelt om att undersöka vem det är 
som talar om sex- och kärleksmissbruk, varför dessa personer är berättigade 
att föra fram detta tal, hur de gör det och så vidare. Från den narrativa ana-
lysen kommer vissa antaganden att märkas även om jag inte heller där kan 
sägas följa dess metodologi. Det jag har tagit till mig från detta perspektiv är 
att de har uppmärksammat att tal är sekventiellt och att forskaren därför i 
allra högsta grad är en medproducent till empiriska material. Den narrativa 
analysen påpekar också hur narrativ tenderar att följa accepterade berät-
telseramar eller genres genom att ta formen av berättelser som framgångs-
historien, den oförtjänt otursdrabbade osv. (Se t.ex. Börjesson 2003, Kohler 
Reissman 1993, Hydén 1992). Detta har jag försökt ta till mig i behandlingen 
av materialet utan att för den skull försöka göra någon stor sak av det. 

Utifrån dessa resonemang kan vi gå vidare och undersöka två inbördes 
motstridiga perspektiv på sexualitet för att mer konkret se vilka konsekven-
serna blir av att ett kunskapsobjekt betraktas ur ett givet perspektiv. Jag vill 
därför kortfattat redogöra för Foucaults (2002) studie av sexualmoralen i 
antikens Grekland och kontrastera den med en samtida text där Blumberg 
(2003) beskriver fenomenet highly sexual women. Dessa två studier är exem-
pel på hur perspektiv producerar och i viss mån determinerar vår kunskap 
om det som vi gärna benämner som ’verkligheten’.
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Stark sexuell drift – den essentialistiska diskursen 
kring sexualitet
Sexologen Eric Blumberg (2003) beskriver i en artikel en specifi k grupp kvin-
nor som han betecknar som highly sexual. Tanken han för fram är att bilden 
av kvinnan framställer henne som någon som bör vara sexuellt intresserad 
samtidigt som de kvinnor som är tydliga med sitt intresse snabbt beskrivs 
i nedvärderande och nedsättande termer. Frågan om huruvida de bör eller 
kan betraktas som missbrukare tas upp i slutet av artikeln, men inte som en 
konsekvens av vad som kommit fram i det empiriska materialet utan mer 
som en avslutande kommentar där forskaren laborerar med möjliga sätt 
att positionera och kategorisera sina forskningsobjekt. Blumberg beslutar 
sig dock för att utesluta möjligheten av ett missbruk och istället förordas 
en essentialistiskt biologisk förklaring – kvinnornas starka sexualitet är en 
fl uktuation i distributionen av sexuell drift i den kvinnliga populationen. 
Vissa får mer och andra mindre, svårare än så är det inte.

Beskrivningar skapar objekt, någonting som t.ex. Edwards (se ex Edwards 
i Antaki & Widdicombe 1998) påpekar, då han visar hur det faktum att en 
aspekt av fl era andra möjliga lyfts fram angående en individ eller en grupp 
tycks skapa olika objekt beroende på vad det är som görs tydligt. På detta 
sätt är det möjligt att individer med samma egenskaper presenteras som både 
sexmissbrukare och kvinnor med stark sexualdrift. De två kategorierna har 
dock olika moraliska valörer och tycks också ha olika konsekvenser för hur 
individen kan hantera dem – ett missbruk kan behandlas medan en medfödd 
drift snarast kan hanteras. Beskrivningen är således inte på något sätt värde-
neutral eller någonting som endast refererar till någonting som existerar i 
världen oberoende av vad vi kallar det. Även om många av dessa kvinnor 
rapporterade att de upplevde denna starka drift som någonting positivt så 
menade också en stor del av dem att denna disposition hade fått dem att 
känna det som att det var någonting fel med dem, att de var äckliga, snuskiga 
och onormala. Ett exempel på en sådan konfl ikt fi nner han i dessa kvinnors 
berättelser om problemet med att bli positivt bekräftade både socialt och 
sexuellt inom en relation. En kvinna berättar om sitt problem med att våga 
ge utlopp för sin sexualitet inom äktenskapet då hon säger att:

”[No matter what I did] I was a slut… something very negative, very 
unworthy of any kind of respect. I was married twice and things that 
I would want from either husband, if there was any kind of negative 
reaction to it, I would never ask for it again. Because it’s rejection. [So 
what would you want that would be rejected?] Anal sex or oral sex. 
They would fl at out reject me and I’d never ask again. I always thought 
it was what was wrong with me (#13)” Blumberg (2003).
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Det tycks således vara så att dessa kvinnors berättelser i mångt och mycket 
handlar om de problem som uppstår inom en intim relation där den av-
visande parten är någon som kvinnan lever tillsammans med och därför 
också måste möta och fungera med på en daglig basis. Dessa situationer 
skulle därför kunna tolkas som situationer för förhandling kring kvinnans 
identitet, speciellt då som sexuell varelse, men också som moraliskt subjekt 
i en vidare bemärkelse. Kvinnans reaktion på männens avvisande av hen-
nes sexuella önskemål ställer henne inför en situation där fl era alternativ är 
möjliga. Hon kan t.ex. se det som att mannen är inskränkt eller att det är 
henne det är något fel på. Genomgående tycks de kvinnor som Blumberg 
intervjuat tolka det som att det är dem det är fel på. Kvinnan har således fl era 
alternativ när det gäller att konstruera en identitet i relation till situationen, 
hon kan se sig som någon som bara är mer sexuell än de fl esta, som någon 
som bara har andra preferenser än sin man eller som någon som lider av en 
sjukdom eller störning. Fragment som dessa visar också på en slags narrativ 
stil som kanske är ofrånkomlig när människor ska berätta om sådana här 
saker – stilen bygger på ett upplägg enligt modellen då trodde jag att för att 
någon gång senare avslutas med en annan syn på saken av typen men nu 
har jag insett att.

Vad som är intressant med denna studie i relation till den studie jag 
genomfört på män och kvinnor som upplever sig ha ett sex- och/eller rela-
tionsmissbruk är det faktum att beskrivningen av problemet inte är neutral. 
De problem som Blumberg låter dessa kvinnor tala om återkommer också i 
mina intervjuer, men formulerade på ett helt annat sätt och jag ska försöka 
ge ett förslag, om än tentativt, på hur detta är möjligt. Blumbergs studie 
formulerar ett objekt där sexualiteten är någonting beständigt och biolo-
giskt betingat hos kvinnan (han söker ju kvinnor som är highly sexual) och 
där fokus snarast ligger på att undersöka hur de har anpassat sig till detta. 
Detta upplägg ställer vissa aspekter av dessa kvinnors upplevelser i fokus, 
gör vissa temata mer relevanta att tala om än andra. För att kunna delta i 
studien och ge begripliga svar krävs det således av dessa kvinnor att de talar 
om sig själva och sina upplevelser i termer av att vara någon med förhöjd 
drift. Man skulle kunna säga att det fi nns en diskursiv ram kring intervjun 
där vissa sätt att tala om sin sexualitet eller sina upplevelser skulle ses som 
irrelevanta, som tecken på att kvinnan missförstått frågeställningen osv. Det 
fi nns således en outtalad diskursiv ram inom vilken talet om stark sexualitet 
konstrueras där vissa sätt att tala, vissa begrepp och vissa framställningar 
förstås som mer giltiga än andra, både av intervjuaren och den intervjuade 
(se ex Zimmerman i Antaki & Widdicombe 1998). En effekt av detta är att 
det tycks mönstra detta tal, skapa mer eller mindre homogena teman och 
berättelsestilar. Analogin med ett handikapp är uppenbar. 
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En annan sak som är anmärkningsvärd med Blumbergs studie är den totala 
differentieringen mellan sex och kärlek. Även om kvinnorna rapporterar om 
olika former av fasta förhållanden så är det ändå det sexuella som står i fokus 
och aldrig lyfts kärlek upp som någonting som har med saken att göra – sex 
behandlas som en sak, kärlek som en annan och i denna studie är det sexu-
aliteten som ställs i fokus och därför problematiseras inte relationen mellan 
kvinnornas kärlek och deras sexualitet. Det är också intressant att det inte 
läggs någon form av moralisk vikt vid sådana saker som att kvinnorna ofta 
uppger att de har fl era simultana förhållanden för att få så hög tillgång till sex 
som möjligt, att de är positivt inställda till så kallade ’one night stands’ eller 
att de är otrogna eller ser otrohet som en möjlighet bara för att tillfredsställa 
sina upplevda sexuella behov. För att klara av storyn krävs det av honom 
att han presenterar dessa kvinnors sexualitet i termer av drift och samtidigt 
håller denna drift åtskild från kärlek och moral, storyn sätter i sig en slags 
diskursiv gräns för vad som kan sägas respektive inte sägas och därigenom 
också för vad som kan och inte kan diskuteras. 

Omsorgen om sig – den grekiska antikens moralfi losofi 
Michel Foucault ger sig in i skrivandet av historien om individens relation 
till sig själv, sina lustar och begär när han fortsätter den undersökning han 
börjat med i viljan att veta (2000) och nu går tillbaks till antikens Grek-
land. Det handlar således inte om någon historisk förteckning över sexuella 
praktiker eller liknande katalogiserbara handlingar utan det handlar istället 
om framväxten av en diskurs kring individens rätta relation till sig själv. En 
moralfi losofi  som problematiserar subjektets relation till njutningar, drifter, 
lust och begär men som aldrig ifrågasätter individens möjlighet att moderera 
sig, avhålla sig, härda ut eller falla för dessa drifter eller tillstånd. Begreppet 
i fokus, Chresis afrodision, handlar som Foucault påpekar om en generell 
sexualitet snarare än något specifi kt uttryck för densamma och det som i den 
antika perioden ses som problematiskt i relation till sexualiteten är någonting 
annat än det som senare kommer att utgöra problem för kyrkans män då de 
tar sig an reglerandet av köttet. Den antika periodens problem tycks således 
inte ha varit det eventuellt förkastliga i otrohet, sexuella relationer mellan 
fria män och kvinnor, slavar, gossar, eller något annat specifi kt uttryck för 
individens sexualitet – problemet handlar snarast om individens relation till 
sig själv och till sin sexualitet och om det rätta sättet att bruka densamma. 
Det eventuellt problematiska stod alltså att fi nna i individens relation till 
sig själv. 

Men, det är som sagt ingen absolut moral som dessa tänkare och lärda 
för fram, det är ingen katalog av förbjudna och tillåtna lustar som tecknas, 
utan det handlar snarast om förhållningssätt, principer för det goda bruket 
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– principer som kan appliceras såväl i relation till äktenskapsbrottet och 
homosexualiteten som till den mer oproblematiska sexualiteten mellan make 
och maka. Foucault betonar fl era gånger bruket av njutning och lust inte 
var någonting som stod i en specifi k relation till sexualiteten, tvärt om tycks 
det som att njutning och lust vanligtvis omtalades i relation till en triad av 
källor till njutning – alkohol, mat och sex. Omåttlighet sågs som tecken på 
svaghet, på ett förslavande under lusten och njutningen – men, och det är 
viktigt att poängtera, inte som ett personlighetsdrag i den mening som vi 
använder termen idag. Det var inte inom individen problemet stod att fi nna, 
det var snarast i individens relation till det som skänkte honom njutning som 
problemet fanns – i praxis snarare än person. Därför handlade så gott som 
alla av de påbud som Foucault studerade om tekniker för självbehärskning 
och moderation, problem kunde hanteras av den individ som var villig att un-
derordna sig en renlevnadsregim, som var beredd att kämpa mot sina drifter 
och begär. Moderation och självbehärskning knyts samman med individens 
lämplighet att inneha en maktposition eller att utöva ett yrke23 men också 
med individens sannfärdighet och kompetens – hur skulle vi kunna tänka oss 
den omåttlige som kompetent nog att bestämma över andra (osagt: eftersom 
han inte klarar av att styra sig själv). 

Den mönstrande tanken i diskussionerna var i relation till moderation att 
en man kunde vara starkare än sig. Men att ha kontroll över sina drifter och 
begär innebar inte att de släcktes ut eller förlorade i intensitet – självbehärsk-
ningen var en form av självdisciplin gentemot sig själv, ett förhållningssätt till 
sig, som Foucault uttrycker det. Den stora skillnaden mellan denna antika 
förståelse och den senare kristna är, som Foucault uttrycker det, relationen 
till sig där den antika relationen var den mellan ’härskare – underordnad’, 
’undervisning – läraktighet’ medan den kristna synen istället kom att do-
mineras av ett annat raster, nämligen det av ’klarläggande – försakelse’ och 
’dechiffrering – rening’. I det antika tänkandet var det just måttfullheten som 
stod i fokus24 medan den senare kristna etiken tycks värdesätta det totala 
bortträngandet av lusten. 

Enligt det antika tänkandet hade allting sin plats vilket det alltid strävade 
mot och det är denna teleologi som får tänkare att förklara gravitation ge-
nom att hänvisa till stenens strävande efter sin plats i tillvaron. Men nu var 
det inte bara stenar och bäckar som hade sin plats och som strävade mot 
harmoni och balans – även mannen var möjlig att inordna som naturligt 

23 Foucault tar exempelvis upp hur den Hippokratiska eden inkluderar ett löfe 
om att helt avstå från sexuell kontakt med vårdtagaren så länge han eller hon var i 
läkarens omvårdnad – en tradition som än idag fi nns kvar.
24  Incest undantaget – det tycks som att synen på incest liknade vår tids syn, dock 
på andra bevekelsegrunder.
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sammanbunden med en tingens ordning. Vad som står på spel är alltså en 
relation till en ontologi. Foucault uttrycker det enligt följande;

”Principen man borde reglera denna aktivitet efter [mat, dryck och 
kärlek] >>sättet att underkasta sig>>, fastställdes inte genom en all-
män lagstiftning, som avgjorde vilka handlingar som var tillåtna och 
förbjudna, utan snarare genom en skicklighet, en konst som föreskrev 
villkoren för ett bruk som rättade sig efter olika variabler [behov, till-
fälle, ställning]/…/Slutligen karaktäriserades det sätt att vara man kom 
fram till genom denna självbehärskning som en aktiv frihet, oskiljak-
tigt från ett strukturellt, instrumentellt och ontologiskt förhållande till 
sanningen.” (Foucault, 2002a: 86) [min anm.].

Att göra det rätta är att göra det sanna, och det sanna kan man bara göra om 
man är fri att välja. Den som förslavats under sig själv, som inte har mannens 
hållning gentemot sig själv är inte fri och kan därför inte heller anses vara 
kapabel eller kompetent att göra det rätta och sanna. I den antika fi losofi n 
är den impulsstyrde passiv och därför jämförbar med kvinnor och slavar. 
För att vara fri måste mannen kunna styra över sig själv på samma sätt som 
han styr över sin kvinna, sitt hus och sina slavar. Det är när individen ser 
tecken på att han kan klara sig utan allt som han annars av vana, lättja eller 
tradition binds till som han får tillgång till det viktigaste i livet, sig själv. Vid 
denna punkt är det också möjligt för honom att känna en lycka och glädje 
i sin samvaro med sig – en känsla som sedan inte viker från mannen. Den 
som vet hur att stilla sina lustar och begär kommer inte längre att ansättas 
av dem på samma sätt och behöver inte heller frukta dem, han kan leva ett 
lugnt liv utan känslornas stormar och utan kärleksgalenskapens hetta. 

Läkare som Sorenos och Galenos menade att själen inte har samma behov 
som kroppen av det sexuella umgänget, även om de noterar att sex kan lätta 
det koleriska sinnet – därför passar själen bra som en slags väktare över krop-
pens begär efter mer än den egentligen behöver. Men själen ses också som en 
risk då den är kapabel att minnas tidigare njutningar, återuppleva tidigare 
upplevelser och framför allt, frammana bilder som väcker sexuella begär. För 
dessa läkare är det genom bilden, ljuset och blicken den veneriska lidelsen 
lättast tränger in i individen och få honom att önska sex trots att han inte 
är i kroppsligt behov av det. Foucault betonar att synen under denna period 
främst liknade en slags exkretionsfysisk modell, kroppen behövde lättas från 
dessa vätskor med jämna mellanrum, dock borde detta ske förutan en tanke 
på de eventuella njutningar som ackompanjerade det arbete som krävdes för 
att åstadkomma dessa utstötningar. Samtidigt, och det är en ambivalent syn 
på sexualiteten som präglar dessa beskrivningar, är lusten någonting som 
naturen fört in i individen för att människan ska känna en lust att föröka 
sig och hos grekerna fi nns inga ambitioner att försöka utplåna den då den 
är av naturen given och därför rätt och sann.
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Denna bild av Foucualts omfattande arbete kan inte bli mer än schablon-
artad, men jag tror att den kan fungera som en slags fond gentemot vilken 
min analys får en delvis annan innebörd. Det är genom denna historiska 
bild av hur en tankefi gur kring omsorgen om sig i relation till mat, sex och 
alkohol som vi kan få ett perspektiv på fenomenet som inte är blint för de 
tankeströmningar som de facto ännu reglerar många av dagens relationer 
mellan individer och den relation en individ kan ha till sig själv i termer av 
att vara ett moraliskt subjekt. Foucault låter oss också, vilket jag återkommer 
till i den avslutande diskussionen, se en brytning mellan antikens normativitet 
och samtidens normalitet i så mån att antikens individer strävade mot att 
defi niera det goda bruket medan dagens individer snarare fokuserar på det 
normala sättet att bruka. Det förstnämnda är individuellt förankrat medan 
det andra är expertstyrt. Denna skillnad är väsentlig för min förståelse av det 
material jag ska ta mig an att analysera nedan. Blumbergs perspektiv skapar 
en sexualitet som är biologiskt determinerad och därför ostyrbar för indivi-
den – subjektet framstår lätt som ett offer i brytpunkten mellan en biologisk 
kropp och ett oförstående samhälle. Foucaults perspektiv skapar en sexualitet 
som lockar och skrämmer dem som har status och infl ytande att försvara 
– det är självpåtagna krav som dessa subjekt strävar efter att infria för att 
bevisa någonting för såväl sig själva som andra. Idag är relationen mellan 
subjektet och kunskapsobjektet en annan – experten är född och spelar en 
viktig roll i defi nitionen av det normala, individens roll visavi samhället är 
också förändrad och idag strävar de fl esta mot att ta sitt ansvar och reglera 
sina praktiker efter normer som väsentligen är expertproducerade. Denna 
samtida strävan är dock primärt reglerad av kunskap snarare än en moralisk 
fi losofi  – strävan efter normalitet kommer ur vetenskap och expertkunskap 
snarare än ur en generell moralfi losofi . 

Frågeställningar
Det är svårt att formulera några exakta eller defi nitiva frågeställningar i 
relation till den studie som jag genomfört, snarast handlar det om att fi nna 
mönster i talet om missbruk. På grund av detta försöker jag mig på att använ-
da tekniker från såväl den narrativa analysens metod som diskursanalytisk 
metod. Dessa tekniker är dock bäst att betrakta som stilgrepp eller som en 
form av övergripande förståelse av materialet och analysens begränsningar. 
Därför vill jag lägga till ett mer mönstrande perspektiv i analysen och aktivt 
söka efter talet om sexmissbruk där talet om signalerar hur styrningsmeka-
nismerna som reglerar sexualiteten ser ut. Tre övergripande frågeställningar 
blir då möjliga att formulera:
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1. Finns det någon genomgående narrativ stil i berättelserna om 
 sexmissbruket?

2. Hur konstrueras missbruket på ett trovärdigt och begripligt sätt i 
 berättelserna?

3. Hur ser styrningen ut och vad är det som uppmärksammas i talet om 
detta?

I relation till fråga två är det också möjligt att skissa på ett analytiskt raster 
för att fånga upp dessa aspekter – jag kommer att återkomma till detta 
 senare och presenterar därför kortfattat de tre spänningsfält som jag menar 
att den trovärdiga talaren måste förhålla sig till och positionera sig i relation 
till för att framstå som trovärdig, kompetent och mentalt frisk. Dessa tre 
spänningsfält handlar om;

1. Normalitet & abnormalitet – missbruket måste bevisligen vara 
 abnormt på något sätt för att vara värt att tala om och ha problem 
med. Att problematisera någonting som uppfattas som normalt skulle 
urholka individens trovärdighet.

2. Övriga gränsdragningar – för att teckna bilden av en sjukdom krävs 
det att individen på ett övertygande sätt inte placerar sig i någon när-
liggande kategori som skulle hota hans eller hennes trovärdighet. Han 
eller hon får alltså inte vara galen, mytoman eller så extremt moral-
konservativ att allt han eller hon gör tolkas på ett sexualiserande sätt.

3. Omvändelsen – för att kunna berätta den formen av historier som 
dessa män och kvinnor svårligen kan undvika att berätta i relation till 
intervjuernas tema krävs det att individen genomgått någon form av 
omvändelse och börjat betrakta sitt liv ur ett delvis annat perspektiv. 
En sådan perspektivförskjutning kallas hos Berger och Luckman för 
växling och jag kommer att återkomma till detta senare.

Jag menar därför att en öppenhet inför dessa saker kan berika analysen och 
fördjupa förståelsen för detta tal om sexmissbruk.
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KAPITEL 5

Därför är jag en sex och kärleksmissbrukare

“The world is built and in and through the local logics of moments 
of peoples lives, lives that just because we are human must be lived 
reasonably with others, but that reasonableness (or rationality) is rele-
vant to those same particulars (or details) of action. This is not to say 
that the world is up for grabs at each succeeding moment but rather 
that it must, most elaborately, be brought off as a reasonable affair in 
the present, in the light of the past and with the horizon of the future. 
Thus what may appear as ‘irrational’ or ‘unreasonable’ from one or 
another vantage point has, locally and contingently, a fi ne and delicate 
immediacy on which later events will be based” (Boden 1990 : 198)

Temata
Innan vi kan ge oss in i analysen av mitt kvalitativa material upplever jag 
det som nödvändigt att stanna till och refl ektera över det analytiska raster 
som jag avser att lägga över materialet för att ha det färskt i minnet när vi 
sedan möter mina kommentarer och citat från mina deltagare i studien. Jag 
kommer därför att betrakta mycket i materialet i termer av tekniker och 
 retoriska grepp för att hantera intervjusituationen så som den utspelar sig 
i ett temporalt fl öde samtidigt som jag är intresserad att undersöka vad det 
är de förhåller sig till när de talar, vad de tar förgivet och vad de inte ens 
refererar till utan helt och hållet förutsätter att alla vet och förstår.

Normalitet och avvikelse
För att öppna upp för ett governmentality perspektiv är det väsentligt att 
vi kan identifi era normalitetens ramar så som intervjupersonen ger uttryck 
för dem. Det är genom att belysa det avvikande eller onormala som vi kan 
fånga bilden av den tänkta idé som fungerar reglerande i populationen. I 
anknytning till diskursanalysens analytiska perspektiv är det också intressant 
att se hur intervjupersonen presenterar sina avvikelser från normaliteten och 
i vilket syfte framställningen ges den form den får. 

Denna teknik eller strategi behöver inte uppfattas som ett medvetet bedrä-
geri eller som någon form av manipulation av en mer sann verklighet utan 
bör istället ses som en icke refl exiv strategi för att lyfta fram en avvikelse 
på ett sätt som gör den värdig att föra ett samtal kring. Kontrasten gör det 
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också tydligt att individen, åtminstone nu, är medveten om hur avvikande 
det som samtalet kretsar kring framstår för gemene man – man skulle alltså 
kunna säga att det tydliggör berättarens självinsikt.

Gränsdragningar, närliggande diskurser och metaforer
Många av de handlingar som dessa män och kvinnor berättar om är fullt 
lagliga och skulle kunna uppfattas som tecken på intresse, engagemang, van-
sinne eller en total avsaknad av skam för att bara nämna några möjligheter. 
Därför är det viktigt för berättelsens trovärdighet att den är tydlig i sina 
gränsdragningar till möjliga alternativa tolkningar. Även detta bör förstås i 
termer av icke refl exiva strategier som snarare har sin uppkomst i språkliga 
och narrativa konventioner än i individens vilja att ljuga eller på annat sätt 
göra våld på någon form av verklighet. Lite förenklat skulle man kunna 
säga att det är just dessa gränsdragningar som skapar objektet, först när det 
blir tydligt vad sexmissbruk inte är, kan vi förstå vad det är tänkt att fånga. 
Genom att synliggöra vad det är som uppmärksammas kan vi också se vad 
det är som bryter med den önskade handlingsriktningen, dvs. vad individen 
egentligen borde vilja och sträva efter.

Metaforens funktion är i detta sammanhang att förstå som en teknik för 
att underlätta ett meningsskapande genom att jämföra två saker med varan-
dra där det gemensamma eller analoga ställs i förgrunden och det inkompa-
tibla eller inkommensurabla helt eller mestadels bortses ifrån. Metaforen har 
ofta en form av att någonting är eller fungerar som om det vore någonting 
annat. Hos Smith (1992) kan man tydligt se hur man i det Viktorianska 
England diskuterade känsloutbrott och våldsamma gruppbeteenden som 
om individerna var berusade av kärlek eller hat. Möjligheten att synliggöra 
sådana paralleller gör det också möjligt för meningsskapande att så att 
säga glida relativt fritt mellan t.ex. akademiska och terapeutiska diskurser, 
mellan vardagsspråk och expertutlåtanden. Jag kommer därför att där det 
är tydligt försöka visa på hur sådana glidningar transformerar innebörder i 
termer och på så sätt gör dem användbara i andra sammanhang än de där 
de ursprungligen började användas.

Skuld och aktörskap
Ryle (1949) påpekar hur vi i samband med att vi söker en förklaring till nå-
gons handlande tenderar att göra detta i fall där någon brutit mot en norm 
eller konvention. Det är sällan vi undrar om sonen fått alla rätt på provet 
med fl it medan det är desto vanligare att sådana undersökningar sätts igång 
av att människor utför en opassande handling. Att ställa sig frågande till 
huruvida någon gjort någonting med fl it eller ej handlar alltså om ett sätt att 
fastställa skuld eller klargöra olyckshändelser. I relation till studiens tema är 
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det väsentligt att undersöka aktörskapet – vem eller vad det är som individen 
menar har fått henne eller honom att handla på detta sätt.

Insikt och omvändelse
Ett tema som är ofrånkomligt i detta fall handlar just om situationer av 
insikt eller omvändelse där individen plötsligt förstår vad det handlar om. 
Den sjukdomsförklaring som 12-stegsrörelsen erbjuder sina medlemmar kan 
svårligen förstås som någonting annat än en form av tolkningsram som, när 
den väl internaliserats, gör det möjligt för dessa män och kvinnor att om-
tolka situationer och händelser i sina liv och utifrån denna nya tolkningsram 
uppleva att de förstår sig själva på ett nytt sätt.

Legitimerande diskurser
Jag menar också att ett ytterligare komplement till dessa tekniker handlar 
om att ansluta sig till närliggande diskurser för att på så sätt legitimera sin 
gränsdragning eller åtskillnad mellan normalt och abnormt, sunt och osunt 
eller rätt och fel. Här menar jag att det fi nns störst chans att spåra den styr-
ningsmentalitet som fått individen att försöka förändra sin livsföring.

Tendenser i materialet
Innan jag ger mig in i en djupare analys av de spänningsfält som jag beskrivit 
ovan tror jag att de kan fi nnas en poäng med att kort diskutera tendenser 
och mönster i mitt material. Om inte annat för att det ytterligare kan göra 
det tydligt hur dessa män och kvinnor berättar om sin livssituation och sig 
själva, hur de framställer sig helt enkelt. Detta handlar således om ett första 
steg i analysen av det material som jag arbetar med. I denna del ligger fokus 
på att kategorisera temata som personerna själva lyfter fram för att sedan 
kontrastera detta med det raster jag tidigare presenterat som ett sätt att 
analysera materialet utefter.

Bekräftelsebehovet
Ett tema som löper som en röd tråd i alla intervjuer är mina intervjupersoners 
berättelser om sina bekräftelsebehov. Ett problem med detta tema är dock att 
det verkar ingå som en komponent i den offi ciella historien om sexmissbruk 
eftersom denna förklaring återkommer i intervjuer med sexmissbrukare i 
såväl dokumentärer som kvällspress och i sex- och samlevnads spalter. Detta 
behöver inte betyda att det inte är en viktig aspekt hos dem som upplever 
sig ha sådana problem, men denna likformighet kan också tolkas som att 
bekräftelsebehovet är ett legitimt och socialt accepterat sätt att tala om detta 
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missbruk. En kvinna som jag valt att kalla Nina beskriver sitt bekräftelsebe-
hov och den koppling det har till sex för henne genom att säga:

”IP: jaaa, jag tror det…för för mig är det…alltså sex har blivit en be-
kräftelse…på att en person…alltså man kan ju ha relationer och tycka 
om eller älska personer liksom rent…….rent känsslomässigt, fast jag 
har svårt att tro att om jag gör det……så ska inte…så måste den fysiska 
biten funka också…skulle en person säga till mig att han älskar mig 
jättemycket men tyvärr han har jätteont i huvudet fl era dagar i rad så 
skulle jag ha jättesvårt att tro det…alltså därför är nog sexualiteten 
rätt väsentlig även i en normal relation för mig…………………fast det 
vet jag ju inte…(skrattar)…” [Nina 1102-1108]

Pornografi , sexuella kontakter och romantiska relationer
Pornografi n är en ytterligare tråd i de berättelser jag fått ta del av och det 
bara en av de intervjuade som inte ens berör ämnet. Trots denna tematiska 
homogenitet visar det sig att pornografi  spelar väldigt annorlunda roller i 
de intervjuades livsföring. Två av männen som jag träffat berättar att det 
är pornografi n som sådan som utgör deras problem, de vare sig söker eller 
har sexuella relationer med fl era partners utan är primärt porrkonsumenter. 
De andra två menar att de konsumerar alldeles för mycket porr och att de 
tar skada av det samtidigt som det primära för dem är att få reella sexuella 
relationer till stånd. Fyra av de fem kvinnor som jag intervjuat berättar om 
att de använder porr för att fantisera kring, bli upphetsade och få inspiration 
av men att de helst av allt söker sexuella kontakter och att det är dessa kon-
takter som är deras primära problem. Pornografi n framställs som någonting 
skamligt och tabubelagt hos dessa personer, det är någonting som man helst 
inte köper på den ort man bor på och helst inte ens köper över disk om det 
är möjligt att undvika. Här tycks Internet ha spelat en viss roll i och med att 
mediet som sådant dels förmedlar stora mängder gratis pornografi  samtidigt 
som det också blir möjligt att inhandla pornografi  på ett anonymt sätt i och 
med att det inte längre krävs någon direkt interaktion med en försäljare när 
köpet sker på nätet.

Emotionella aspekter
En annan sak som återkommer i många av intervjuerna är referensen till 
individens mående och då speciellt negativa känslor som de väljer att tala 
om i termer av depression. Flera av mina intervjupersoner berättar om hur 
deras livsföring påverkas negativt av dessa försänkta stämningslägen efter-
som de försöker hantera dem genom att ha fl er relationer, konsumera mer 
pornografi  och söka fl er kontakter med människor de attraheras av eller 
upplever som tillgängliga. Det är också vanligt att de berättar om att de blir 
mer extroverta under dessa perioder och går ut mer på krogen för att dricka 
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och träffa andra. En av kvinnorna berättar hur hon ägnar sig åt olika saker 
beroende på hur hon mår, sexuella aktiviteter upplever hon som lugnande 
när hon känner att hon är uppjagad samtidigt som fl irtande och initierandet 
av kontakter med andra har en uppiggande effekt som hon vill ha när hon 
känner sig nedstämd.

”IP: Ehem…ja precis…narkomaner brukar prata om uppåttjack och 
neråttjack, och…för mig var det precis samma sak med det här…att…
sexuella aktiviteter var oftast neråt, alltså lugnande ungefär som hasch 
eller alkohol…eh….medans…att tända på med en annan människa, att 
föda besattheten…snarare var nånting uppåt, nånting stimulerande, att 
gå ut på stan o fl irta med folk eller……….mmm, fantiserandet…jag 
tror att jag var förlorad i fantasiernas land” [Helena 243-248]

På samma sätt talar fl era av dem jag intervjuat om upplevelser av eufori och 
välmående. Nina berättar t.ex. om hur hon kunde känna sig uppåt i fl era 
dagar när hon visste att hon skulle kunna komma ut och träffa någon och 
Lasse berättar om hur han upplevde en slags eufori till en början när han 
träffade på utövare av BDSM25 och fetischkulturen, att kunna träffa andra 
som öppet stod för sina preferenser var någonting han uppskattade. När jag 
frågar om sex bara är någonting han tar till när han mår dåligt svarar han:

”IP: Jomen alltså…det är ju helt klart alltså i en, framför allt i en 
 relation med någon så har man ju en såndär, det är ju en extra kick… 
istället då.

I = Så det är inte bara när man är neråt?

IP: Ja det är en intensitethöjare helt enkelt…och det är det man pratar 
mycket om. Att man förväxlar, man förväxlar liksom den där längtan 
man har efter intimitet, den förväxlar man då med intensitet…så, och 
det får man ju genom sexuella… starkare sexuella upplevelser, som 
jag…jag gick på fetishfester och sm-klubbar och allt vad det var…Och 
det, det handlar hela tiden om att man jagar i en mening, en specifi k 
sexuell upplevelse. Mmm…” [Lasse 191-200]

Det här är en skissartad, kortfattad och mycket schablonartad bild av vad 
som sades under intervjuerna, samtidigt tror jag att det kan vara viktigt att 
kontrastera min fortsatta analys med denna sammanställning av genom-
gående temata. 

25 BDSM är en förkortning av Bondage Dominance Sadism Masochism.

Avh Joffen tryck 050407   91Avh Joffen tryck 050407   91 07-04-05   12.29.1907-04-05   12.29.19



92

Ett andra analytiskt steg
Jag har nu snabbt introducerat några av de temata som mina intervjupersoner 
själva spontant tog upp och nu har det blivit dags att närma sig dessa punkter 
på ett mer systematiskt sätt.

Normalitet och abnormalitet
Missbruk är ett fenomen som tenderar att bli tydligt i de fall där människor 
använder sig av en substans eller handlar på ett sätt så att andra människor i 
omgivningen reagerar negativt på handlandet. Denna interaktionistiska san-
ning är svår att undvika och belyser på så sätt det sociala i alla missbruk. Man 
skulle därför på ett övergripande plan kunna säga att det är omgivningen, 
snarare än missbrukaren, som synliggör missbruket genom att reagera på 
missbrukarens agerande som någonting avvikande. För att kunna berätta om 
sitt missbruk krävs det således att individen har kommit till ett stadium av 
insikt. Med det menar jag att individen accepterat det omgivande samhällets 
syn på bruket eller handlandet och dessutom omtolkat sitt handlande i termer 
av avvikelse – och ett av de tydligaste bevisen på insikt handlar om att inse 
sin avvikelse i relation till det normala eller åtminstone förväntade. 

Avvikelse är inte någonting så självklart som det till förstone kan framstå 
eftersom avvikelse alltid är relativ, det vill säga, en avvikelse skapas i och 
med den diskrepans som handlandet har i relation till en norm, moralisk 
uppfattning eller kulturell förväntan i relation till individens agerande. I 
Fredriks fall handlar avvikelsen om en två specifi ka aktiviteter, nämligen 
konsumtionen av Internetpornografi  och masturbation. Avvikelsen är mycket 
påtaglig eftersom Fredrik har starka kristna värderingar och en religiös 
övertygelse – Fredriks avvikelse är i detta fall på en och samma gång en 
synd och ett hot mot Fredriks identitet som kristen. Fredrik är avvikande i 
relation till sina kristna vänner och sina föräldrar, hans avvikelse kontraste-
rar också väsentligt med den moral och de värderingar han har. För Fredrik 
är således konsumerandet av pornografi  tillräckligt för att uppleva sig som 
sex- och kärleksmissbrukare medan detta av många andra inte anses som 
tillräckligt för att ha ett problem. Avvikelsen Fredrik upplever handlar om 
en gammal fi losofi sk problematik, nämligen någonting som ofta beskrivs 
i termer av viljesvaghet – Fredriks problem blir alltså avvikande i det att 
han inte kan sluta upp med att konsumera pornografi  fast det är någonting 
han säger att han vill. Normalitet framstår därför i detta sammanhang som 
förmågan att reglera sitt handlande och avstå från frestelser i relation till 
Fredriks värderingar. 

Fredrik har en utpräglad distans till sitt problem och genomgående be-
skriver han sig som ett offer för omständigheter han inte rår över. Vägen in 
i pornografi n beskriver han som en blixt från klar himmel. På samma sätt 
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tycks de tvingande tankar han berättar om vara det som gång på gång tvingar 
honom att se på pornografi skt material och masturbera – skulle han stå emot 
besattheten skulle ingenting annat bli gjort och han skulle istället betala för 
sin viljestyrka genom misslyckade studier och social isolering. Han menar 
också att rädslan att avslöjas som porrkonsument fått honom att leva socialt 
tillbakadraget och att han är rädd för att hans vänner ska få veta vad han 
gör eftersom han är övertygad om att de skulle ta avstånd från honom om 
de visste vad han sysslade med. 

För att visa på att han har ett reellt problem måste Fredrik referera till 
 någonting abnormt eller avvikande och det är genom att framställa sitt 
problem som ett resultat av kontrollförlust som Fredrik lyckas åstadkomma 
detta. Genom att välja en narrativ stil där förklaringen till hans agerande 
läggs utanför honom själv, låt det vara kontrollförlust eller en sjukdom, 
framstår agerandet som avvikande. Det är alltså i relation till en tänkt bild av 
andra människors agerande som kontrollerade av deras vilja och intentioner 
som det okontrollerade bruket kan framställas, tolkas och blir möjligt att 
förstå som onormalt snarare än som ett förväntat resultat av ett intresse, 
en biologisk drift eller en svag vilja för att bara nämna några alternativa 
förklaringar.

Lasses berättelse är av ett helt annat slag men innehåller också redo görelser 
för det onormala och avvikande. Lasse berättar om en disposition hos sig 
själv som upprepade gånger skapat problem i de relationer som han haft 
med det motsatta könet. Lasses problem tycks i grunden ligga i intresset för 
sex och den sexuella experimentlusta detta leder till vilket han menar så gott 
som alltid slutat med att han gjort någon illa. Redan här är avvikelsen tydlig 
eftersom han faktiskt talar om att han är så pass olik sina partners sexuellt 
att det leder till problem. Detta blir extra tydligt i och med att Lasses vänd-
punkt visar sig vara resultatet av att han tillsist funnit en kvinna som han 
upplevde som sexuellt likvärdig, men som han tvingas bryta med av andra 
omständigheter. Lasse berättar också att han haft problem med pornografi  
och att han innan han kom till SLAA hade 17,000–18,000 unika bilder i sin 
dator som han samlat ihop med bara modemuppkoppling. Han berättar att 
han kunde sitta i timmar för att hitta en bra bild. Förutom detta köpte han 
också tidningar och fi lmer över Internet. Avvikelsen som denna framställning 
skapar handlar om att beskriva omfattningen i kvantitativa termer – genom 
att ange att han haft 17,000–18,000 unika bilder på hårddisken blir det tydlig 
att hans pornografi ska katalog knappast var resultatet av att han slumpmäs-
sigt stött på och laddat hem bilder då och då – omfattningen vittnar snarare 
om en systematik och ett djupgående engagemang. Vi kan därför ställa oss 
frågande till huruvida hans beskrivning skulle ha framstått som lika över-
tygande om han bara nämnt att han haft porrbilder på sin dator?
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Lasse menar att han alltid hade ett fl irtigt sätt som ofta ledde till kontakter 
med kvinnor även om han sällan raggade på krogar. Och ett tecken på att 
det var ett överdrivet fl irtigt sätt han hade visade sig i att han även var fl irtig 
med killar även om han inte var sexuellt intresserad av andra män utan bara 
gillade bekräftelsen. Någonting annat som Lasse började se som onormalt var 
det faktum att han kunde känna starka känslor för väldigt många personer, 
ibland samtidigt och ibland i väldigt täta intervall. Kanske var det också lite 
problematiskt att bara kunna ha en vänskapsrelation med en kvinna om hon 
defi nitivt inte tände Lasse. Han berättar också att masturberandet periodvis 
var ett problem eftersom han stundtals kunde onanera i fl era timmar per dag 
och det tycker han inte själv känns normalt. Lasse berättar också att han 
gradvis byggde upp en tolerans gentemot allt grövre sexuella aktiviteter och 
att han ofta insåg att han ägnade sig åt saker som han tidigare inte skulle 
kunna ha drömt om att göra. Ibland undrade han vart det skulle sluta ef-
tersom han hela tiden sökte någonting mer intensivt än det han ägnade sig 
åt för tillfället.

I stycket ovan där jag formligen travat ytterligare exempel på avvikelse-
temat fi nns en mängd saker att lägga märke till och åtminstone snabbt 
 refl ektera över. Dessa beskrivningar är de facto möjliga att uppfatta i termer 
av beskrivningar av det som Lasse upplever som avvikande från det han tror 
är normalt, en samhällsmoral. Att vara så intresserad av att få bekräftelse 
att man till och med fl irtar med det egna könet utan att för den skull vara 
intresserad av män blir i detta perspektiv extremt. Monogamins primat är 
också ifrågasatt av det faktum att Lasse kunde känna starka känslor för fl era 
individer samtidigt och ibland för fl era individer i tät följd. Implicit skvallrar 
det om en outtalad övertygelse om att andra bara är intresserade av en individ 
i taget och att han eller hon går igenom en period av ensamhet efter ett för-
hållande innan det är möjligt att ens visa intresse för nya partners. Slutligen 
berättar han att han gradvis byggde upp en tolerans mot allt grövre sexuella 
aktiviteter och detta sätt att säga det på kan tänkas göra två olika saker för 
framställningen. Och därför kan det vara på sin plats att undersöka detta 
mer ingående genom att ta med framställningen i sin helhet.

”I: Blev det nya grejer som avlöste varandra eller hur gick det till?

IP: Ja, det måste jag tyvärr säga att det var så. Jag….jag förnekade 
länge det där att jag inbillade mig att det jag tände på, det har jag alltid 
tänt på…men det stämmer inte riktigt och det är defi nitivt så att man 
bygger upp en……..en, för det första en tolerans mot grövre sexuella 
handlingar, men också så småningom en lust….för dom. Så det är ett 
accelererande tillstånd, absolut. Och det är, det är en sån grej som 
också….skrämde mig lite, för jag kunde sitta och tänka på det, liksom 
att nu gillar jag det här, men faan vad händer om det går till nånting 
som faktiskt är direkt olagligt eller som jag inte längre kan hantera, 
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som jag inte längre kan…acceptera hos mig själv…och då skulle jag 
säkert ha  tagit livet av mig, verkligen.” [Lasse 203-211]

Först och främst så öppnar denna framställning upp för missbruksdiskursen 
kring alkohol och narkotika genom att använda begreppet tolerans, meta-
foriskt kan motparten förstå att det fi nns en analogi mellan alkohol- och 
narkotika tolerans och sexuell tolerans. Och detta knyts ihop än mer när 
Lasse sedan berättar att han ibland kunde undra vart det skulle ta vägen 
om det fortsatte, detta aktualiserar en kontrollförlust samtidigt som denna 
kontrollförlust knyts samman med den avtrubbande effekt som kontakt 
med missbruksobjektet leder fram till. På samma sätt som en alkoholist blir 
tolerant mot alkoholens verkningar blir också sexmissbrukaren tolerant mot 
sina handlingar – alkoholisten och sexmissbrukaren tycks på detta sätt båda 
ha det gemensamt att de kräver ökad intensitet i form av ’mer av samma’ 
eller ’byte till någonting annat’. Genom att bekänna denna avtrubbning med 
ordet tyvärr framställer Lasse sig som ågerfull samtidigt som denna frase-
ring gör två ytterligare saker. När någon erkänner någonting på detta sätt 
så framstår det som ett tecken på självinsikt, en smärtsam ärlighet i relation 
till sig själv – samtidigt så implicerar det också att detta inte var någonting 
som var avsiktligt. Det var inte för denna avtrubbning Lasse började handla 
på detta sätt, det är snarast en oönskad effekt som kan vara svår att erkänna 
för sig själv. Trots detta menar Lasse i en senare sekvens att han egentligen 
inte hade något problem med kontrollen när han säger så här:

”I: För det är väl en kontrollgrej att…….om man talar om kontroll-
förlust så kommer det ändå fram en grad av kontroll där man kan 
tänka inte på jobbet men sen.

IP: Ja, men just det, precis. För nånstans så vet man ju att det här inte är 
accepterat och då kan man ju inte…..då får man ju inte……..helt tappa 
kontrollen. Och det också, på jobbet handlar det också om att kunna 
sköta sitt jobb, och då måste man ju…för det är ju jävligt väsentligt 
för ens överlevnad…och det är ju precis samma sak. En alkoholist kan 
ju liksom….dölja sitt drickande ganska länge innan man ens kommer 
på att han är alkoholist.” [Lasse 638-644]

Den kontrollförlust som Lasse talar om kan därför inte förstås som vare 
sig total eller global, det är inte jämt och i relation till allt som har med 
sex att göra som Lasse upplever en kontrollförlust (vilket ideologin gärna 
framställer det som) utan det är i relation till specifi ka saker, till specifi ka 
kontexter eller om man så vill, till specifi ka sammanhang. Ur ett realistiskt 
sammanhang skulle detta vara problematiskt, men om vi istället väljer att 
anlägga ett konstruktivistiskt perspektiv framstår sådana former av inkon-
sekventa framställningar inte längre som problematiska. Om vi inte väljer att 
betrakta Lasses tal som korrekta redogörelser för ett faktiskt tillstånd utan 
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istället väljer att se citaten som tagna ur ett större eller mer övergripande 
sammanhang där de används för att åstadkomma olika saker i de två olika 
sekvenserna så blir denna inkonsekventa redogörelse begriplig. Jag ska ge 
ett exempel på detta genom att referera till Jonathan Potters och Margaret 
Wetherells studie kring ’attityder’ till polynesiska invandrare i Australien (se 
Potter & Wetherell 1987). En av de saker som de fokuserar på handlar om 
att visa på hur tanken om att vi har attityder, förstådda som över tid stabila 
åsikter om någonting, inte bygger på en empiriskt grund utan snarast är en 
tankefi gur som lyckats komma till stånd genom att vi i det empiriska studiet 
av ’attityder’ tagit till metodologiska procedurer för att minimera möjligheten 
att mötas av inkonsistens och ambivalens. De visar t.ex. på hur samma person 
i en intervju menar att invandrarna borde utbildas så att de kunde åka hem 
igen och bidra till utvecklingen i sitt hemland för att senare mena att de borde 
utbildas och stanna eftersom nya zeeländarna själva tenderade att fl ytta och 
ta sin kompetens med sig vilket skulle kunna leda till en utarmning av vissa 
kompetenser i landet vilket då dessa invandrare skulle kunna fylla upp om 
de stannade och utbildade sig. 

På samma sätt som jag ovan plockar citat från intervjun med Lasse och 
visar på hur de inte är konsistenta visar även Potter och Wetherell på hur 
deras intervjupersoner gör samma sak som en konsekvens av att citaten är 
konstruktionsakter där objektet både konstrueras, presenteras och legiti-
meras på en och samma gång. Beroende på vad individen vill åstadkomma 
kommer alltså retoriken att användas för att göra detta tydligt och detta är 
snarast situationsbundet och bevisligen inte grundat i stabila åsikter eller 
attityder hos individen. Det innebär i förlängningen att citaten inte heller 
kan förstås som redogörelser för en reell objektiv sanning eller sakens sanna 
natur utan att de alltid måste förstås som konstruktioner för att åstadkomma 
någonting i interaktionen med en annan individ, må denna andre vara en vän 
eller forskare (se ex Potter & Wetherell 1987: 39-53). Lasse, och fl era andra 
deltagare, kan på så sätt i en situation hävda att de inte kunde kontrollera 
sig eftersom det är en komponent av missbruk som skulle göra berättelsen 
svårbegriplig om den saknades. I termer av att vara någon som kommit till 
insikt, tagit denna insikt på allvar och börjat arbeta med sig själv måste 
dock samma individ vara beredd att berätta om det positiva utfall detta lett 
fram till – och här handlar det paradoxalt om att berätta om att man nu 
kan kontrollera sig. Berättelsen om kontrollförlust kan därför ses som ett 
retoriskt verktyg för att å ena sidan kunna redogöra för det som man gjort 
på ett trovärdigt och kulturellt accepterat sätt för att å andra sidan förne-
kas i syfte att belysa hur man faktiskt fått hjälp av den grupp man nu är en 
medlem av. Berättar man inte om kontrollförlust är det möjligt att ifrågasätta 
missbruket som sådant och skulle man inte kunna berätta om ett brott med 
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denna kontrollförlust skulle det öppna upp för ett ifrågasättande av SLAAs 
program och ideologi. Komponenten behövs i båda led men måste också just 
därför alltid ha denna paradoxala funktion för att göra det den gör i talet 
om missbruk och beroende.

Helenas berättelse innehåller på samma sätt tydliggöranden av normbrott, 
avvikelse och abnormalitet. Det som Helena håller fram som sina problem 
handlar till exempel om hennes relationer med människor över lag. Hon be-
rättar om hur hon har förlorat många vänner genom att vara alltför intensiv 
i sin kontakt med dem, ibland har de uttryckligen bett henne att aldrig mer 
höra av sig men trots det har hon inte kunnat hålla sig ifrån att kontakta 
dem igen. Precis som Lasse berättar också Helena om ett masturberande som 
hon upplever som överdrivet eftersom hon kunde ägna sig åt det fl era gånger 
om dagen trots att det tog många timmar och ibland också resulterade i att 
det började göra ont. Helena berättar också om en livslång upplevelse av 
viljesvaghet och exemplifi erar det med att berätta hur hon kommit på sig själv 
med att ha sex med personer som hon tidigare tyckt varit äckliga, hur hon 
gått över sina gränser och ägnat sig åt sexuella aktiviteter som hon bestämt 
sig för att inte ägna sig åt.

Helena berättar också om ytterligare ett normbrott när hon nämner nå-
gonting som hon kallar för sexuell anorexi. För Helena är inställningen till 
sex väldigt ambivalent och hon berättar om att hon ofta haft sex när hon 
egentligen velat ha närhet och att sex väldigt ofta har varit någonting som 
hon använt för att hantera sitt liv. Men Helena menar ändå att hon sällan 
egentligen velat ha sex och att hon därför gärna höll sig avhållsam när hon 
väl kommit i kontakt med SLAA där en period av avhållsamhet förespråkas 
som en del i ett tillfrisknande. Att kunna leva avhållsamt blev också en slags 
fl ykt menar hon och hon kallar det för sexuell anorexi. Det är lätt att se hur 
gränserna stakas ut när avhållsamheten också upplevs som sjuk – något 
som dock inte gäller för Fredrik som upplever sin avhållsamhet som frisk 
eftersom han har en övertygelse om att man bör hålla på sig till äktenskapet 
och därför upplever uppmaningen om avhållsamhet som förenlig med sina 
kristna värderingar. 

I Helenas fall tycks alltså kontrollförlusten få ytterligare en skepnad när 
den framställs som någonting som kan slå över i extrema former i båda 
ändarna av kontinuumet mellan sexmissbruk och sexuell anorexi – både av-
hållsamhet och former av promiskuösitet ses som icke eftersträvansvärda. 
Hennes framställning av avvikande görs också tydlig då hon refererar till 
brott mot sociala koder och berättar om hur hon stundtals varit så intensiv 
i kontakten med andra människor att de tillslut tagit avstånd från henne. I 
detta sammanhang kan denna taktlöshet göras begriplig och tolkas in i termer 
av att vara en form av besatthet direkt knuten till sjukdomen – men hur skulle 
en sådan taktlöshet kunna förstås utanför denna problembild? 
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För Ronjas del ser återigen problembilden annorlunda ut eftersom Ronja 
aldrig talar om pornografi  eller onani. Hon talar inte heller om något ohan-
terligt sex eller tvångsmässigt celibat utan Ronja berättar istället om ett kär-
leksmissbruk – en oförmåga att leva för sig själv utan att vara en del i någon 
annan människas liv. Ett utmärkande drag för Ronja är hennes sätt att lämna 
ett förhållande för ett annat, det är först när Ronja är intresserad av någon 
annan som också är intresserad av henne som hon lämnar det förhållande 
som hon för tillfället befi nner sig i, men inte trivs med. Hon menar också att 
hon konsekvent hamnat i förhållanden av fel orsaker och hon berättar om 
hur hon levt med män i fl era år på grund av att de varit bästa vänner och inte 
för att hon har älskat dem. I jämförelse med de andra männen och kvinnorna 
är Ronjas berättelse unik eftersom många av de ingredienser de berättar om 
saknas hos henne. För Ronja är det två saker som tycks vara problematiska 
för henne: för det första att hon alltid lever i förhållanden och för det andra 
att hon dessutom lever i dessa förhållanden av fel orsaker. En annan unik 
ingrediens i Ronjas berättelse handlar om att hennes missbruk är någonting 
som hon faktiskt fått arbeta på att bli medveten om och därför kommer jag 
att tala mer om Ronja under rubriken ’Insikt och omtolkning’.

Arne är en yngre man som så många av de andra berättar om ett spektrum 
av problem som tillsammans fått honom att inse att han har problem. Arnes 
upplevelse av sitt problem är att det i grund och botten handlar om att han 
har krävt mer bekräftelse av sin omgivning än vad andra gör och att det 
har varit sjukt. Under intervjun utökas problemet till att också handla om 
porr, onani och romantiska relationer. Tyngdpunkten vilar dock på Arnes 
upp levelse av att ha ett sjukligt bekräftelsebehov och han menar att det i 
grunden har format honom som människa och berättar om hur han hittat 
en klädstil som ger honom uppmärksamhet och hur han har även har skaf-
fat sig intressen där han fått uppmärksamhet. För Arne är all bekräftelse av 
godo, trots det är det helst kvinnor han vill ha bekräftelse ifrån och därför 
har han sökt sig till teatergrupper, körer och poesiklubbar för att kunna få 
bekräftelse av kvinnor i miljöer där antalet män är minimalt.

Arne berättar också om ett slags romantiskt dagdrömmeri som han ofta 
ägnar sig åt, han tycker om att fantisera om hur det skulle vara att gå på en 
strand hand i hand med en kvinna som han ser på stan eller att fantisera om 
hur det skulle vara att vara gift med en kvinnlig bekant. Arne upplever det 
som ett slags fl yktbeteende, ett fantiserande om ett annat liv under andra 
omständigheter men menar också att sådana fantasier lätt leder över i försök 
att realisera dem och att det i sin tur kräver att han manipulerar dessa kvin-
nor för att få dem att göra som han vill. Men i sista instans tycks det vara 
tiden som är den avgörande faktorn när Arne beskriver sin avvikelse, det tar 
en enorm tid att hålla kontakt med många människor och speciellt när man 
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som Arne vill ge dem någon form av uppmärksamhet, en dikt eller en present, 
för att de ska ge honom bekräftelse tillbaks. Även pornografi  över Internet 
tycks vara någonting som periodvis tar mycket av Arnes tid. Tidsåtgången är 
ett uttalat problem för Arne men också för Fredrik, Cilla och Sara – de talar 
alla om hur de slösar tid på någonting som de egentligen inte vill lägga tid 
på och hur det leder till att de inte kan eller hinner ägna sig åt andra saker 
som de egentligen tycker är mer viktiga. Slöseri och ett felaktigt användande 
av tid är alltså också en sådan avvikelsemarkör som implicit skvallrar om ett 
omgivande samhälles värdering av tid som någonting värdefullt, som man 
med stort allvar bör fördela på ett sätt som tillåter individen att fullgöra sina 
plikter som arbetskraft, förälder och vän samtidigt som han eller hon också 
skapar ett utrymme för fritidsaktiviteter, hobbies eller kontemplation (tid 
för sig själv). Det kan också vara värt att notera att tid var en av faktorerna 
i klassifi cerandet av substansberoende i DSM – allokering av tid är ihop-
tvinnad med det moderna och det normala.

Staffan berättar för mig om problem med bekräftelsebehov och pornografi , 
men för honom är det primärt pornografi n som skapar problem. Till skillnad 
från de andra berättar Staffan om att han inte kunnat hålla sig från porren 
på arbetstid och att det i ett fall ledde fram till att han förlorade jobbet. Ju 
mer han berättar desto tydligare blir det att han skulle ha kunnat råka ut 
för mycket fl er obehagliga situationer, men för det mesta har han klarat sig 
från att bli avslöjad. Staffan är tydlig med vad hans problem ligger i, för 
honom handlar det om att ta risker som man redan på förhand vet inte är 
värda att ta. Staffan kan trots detta inte låta bli, han konsumerar pornografi  
hemma trots att hans fru hotat med att lämna honom om hon upptäcker 
honom igen och han har vid fl era tillfällen konsumerat porr på arbetsplatsen 
och till och med beställt pornografi skt material till arbetsplatsen eftersom 
han på grund av sin fru inte kan beställa det till hemmet. För Staffan har 
problemet defi nitivt påverkats av Internets framväxt eftersom han annars 
hade svårt att skaffa sig pornografi  på orten, men i och med Internet fanns 
plötsligt möjligheten att söka i en helt annan volym av pornografi  utan att 
behöva möta någon annan människa och be om att få se den – det var helt 
enkelt en anonym källa till mängder av pornografi . Staffan talar däremot 
inte om tid eller pengar, för honom ligger avvikelsen just i det risktagande 
som konsumtionen i sig innebär – på arbetet riskerar han avsked och hemma 
riskerar han sitt äktenskap. 

Cilla har ett liknande problem med viljesvaghet när hon berättar om sina 
problem med pornografi  och sexuella kontakter. Cilla säger rent ut att onanin 
har en avstressande funktion för henne och att problemet därför ligger i att 
hon lätt hamnar i onani när hon borde göra någonting annat, hon nämner att 
hon ofta onanerade istället för att studera till prov när hon studerade och att 
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hon också kommit oförberedd till anställningsintervjuer och möten på grund 
av att hon onanerat innan. Ett annat problem som hon ser tydligt är ett fl itigt 
fl irtande med allt och alla, hon menar att fl irtandet gör det omöjligt för henne 
att fokusera på situationen. Istället förbereder hon förförelser, fantiserar om 
personen ifråga och försöker vara honom eller henne till lags så mycket det 
bara går och hon menar att hon inte kan vara sig själv på grund av detta. 
Samma fl irtiga sätt leder också till att hon lätt får kontakt med andra när 
hon är ute vilket hon också tycker är ett problem eftersom det lätt leder över 
i sexuella kontakter. Eftersom Cilla är ensamstående skulle detta egentligen 
inte heller behöva vara ett problem, men då hon ofta väljer partners som hon 
egentligen inte är intresserad av ser hon också detta som ett problem.

En bit in i samtalet blir det plötsligt tydligt vad Cillas problem egentligen 
är när hon pratar om närhet. Cilla menar att om hon är intresserad av någon 
så fi nns hon inte där mentalt, kan inte prata med personen och bara vara där 
utan istället förbereder hon förförelsen och jobbar på att fl irta in sig. Trots 
detta, eller kanske just på grund av det, har hon svårt att känna någon egent-
lig närhet till andra människor och sina partners vilket leder till att hon varit 
otrogen i nästan alla sina förhållanden. Problemet med närhet leder också 
till att hon även sexuellt har ett behov av att vara den som kontrollerar och 
styr och hon menar att hon inte kan slappna av och ta emot när hon är med 
någon annan eftersom det skulle vara att släppa på kontrollen och samti-
digt släppa på distansen till individen. Överlag är det den distans som hon 
känner fi nns där mellan hennes partners och sig själv som Cilla formulerar 
som ett problem. Denna distans, som hon ofta beskriver som en konsekvens 
av objektifi ering av sina partners och de tillfälliga relationer hon lätt knyter 
liknar mycket den distans som Lasse berättar om i termer av lösningen på 
problemet med att han gjorde andra illa. Både Lasse och Cilla aktualiserar 
ett tal om distans mellan emotionell och kroppslig närhet och det är ett tema 
som också återkommer i Ninas och Saras berättelser och på grund av denna 
frekvens kan det vara intressant att se närmare på detta fenomen som i klas-
siskt sociologiska termer framstår som en form av alienation.

Vad är det egentligen de talar om när de säger att de har svårt att kom-
binera emotionell och fysisk närhet? Återigen kan det vara på sin plats att 
först gå till källan för att sedan diskutera detta närmare därför kommer lite 
citat från dem att fungera som en grund för diskussionen.

”Cilla: Att kunna vara närvarande sen gå och lägga sig och kanske 
kyssa den personen och då tända på den personen för att jag älskar 
den personen, jag vet inte hur jag ska förklara det…det är jättesvårt. 
Men att det…att närheten i en relation är så mycket viktigare än att ha 
mycket sex och ett sexmissbruk gör att…närhet till andra människor 
blir i princip helt omöjlig.” (Cilla 341-349)
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”Lasse: det fanns ju en period av ganska……vad ska man säga, förhål-
landevis sund sexualitet och en medveten avhållsamhet från relationer 
för att jag…så liksom i backspegeln att jag kunde inte hantera rela-
tioner, det blev alltid fel, jag gjorde alltid nån illa……eh…men sen så 
kunde jag inte hålla i det, eller hålla i det riktigt, tillslut föll jag in i 
samma gamla mönster och började upprepa mig.” (Lasse 29-38)

”Sara: Mmm…de…öhö…(suck)…ja det är både och faktiskt…jag har 
haft nån lite längre relation, jag tror min längsta relation har varat i 
ett år kanske…men då har det vart hela tiden det här att jag ska få…..
bekräftelse, bekräftelse med…sex…..att de…..att, ja att det är nästan 
den största biten i ett förhållande, den här sexbiten, allt annat är inte 
så viktigt…” (Sara 290-304)

”Nina: Ja, absolut. Absolut……dom……eh…jag kan inte förklara det 
här riktigt ….skrattar… åh, det här blir jobbigt…..ehm….ehm……nä-
men det blir ju ett problem, för….för det första så vill jag ju inte, 
även om jag har en lång relation med en man så låter jag ju inte den 
mannen komma mig inpå livet alldeles för mycket – men samtidigt 
så låter jag ju andra människor att komma mig nära kroppsligt alltså 
liksom……jag kan inte riktigt förklara det här…vad jag menar….[lång 
paus]…” (Nina 262-267)

Cilla, Lasse och Nina berättar om en distans till sina partners där de talar om 
att de ser dem som objekt snarare än individer och de har också det gemen-
samt att de föredrar att vara sexuellt dominanta i relation till sina partners. 
Saras förklaring av denna distans skiljer sig däremot från de övrigas då hon 
snarast ger utlopp för en känsla av att vara omöjlig att älska och därför ser 
män som potentiella sexpartners snarare än romantiska partners på grund 
av detta – hon menar att hon skulle ändå inte tro på det om någon av dem 
någon gång sa att de älskade henne. Sara pratar inte heller om en distans 
till männen i sitt liv i termer av objekt och hon ger inte heller uttryck för att 
hon skulle ha svårt att släppa in någon på livet och därför upplever sig ha 
ett behov av att vara sexuellt dominant. Därför tror jag att denna form av 
berättelse bäst fångas i Lasses, Cillas och Ninas berättelser, men vad är de 
gör när de uttrycker det på detta sätt? Först och främst kan man spekulera i 
om det inte är ett sätt att tydliggöra avvikelse på eftersom det ändå fi nns en 
allmän uppfattning i det svenska samhället om att kroppslig intimitet ofta 
är ett resultat av eller åtminstone bör föregås av emotionell intimitet. Att ha 
sex med någon som man inte ens kan bli förälskad i tenderar då att framstå 
som avvikande eller åtminstone annorlunda. Men jag tror också att det är 
ett sätt att öppna upp för en den feministiska diskursen kring objektifi ering, 
det vill säga, tendensen att uppfatta andra människor i termer av objekt 
snarare än individer. Ur detta perspektiv blir det möjligt att på en och samma 
gång presentera sin avvikelse genom att tydliggöra hur man ser andra som 
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sexobjekt och samtidigt legitimera sitt avståndstagande från detta då denna 
objektifi ering ses som inhuman för en stor mängd människor. Och här kom-
mer distansen in i bilden eftersom vi använder objektifi eringsbegreppet för 
att förklara situationer där vi inte behandlar andra med den respekt som vi 
annars kan ge uttryck för att vi tycker att alla människor förtjänar. Talet om 
emotionell distans till andra öppnar såldes upp för såväl talet om insikt som 
en begriplig förklaring till hur man har kunnat handla som man gjort på ett 
sätt som är allmänt accepterat och knyter an till en samhällelig föreställning 
om alla individers lika värde.

Den sista berättelsen i studien får jag av Sara som också är ett extremfall 
i studien eftersom hon inte varit i kontakt med SLAA på annat sätt än ge-
nom att hon gjort deras test på hemsidan. Sara är också på det klara med 
vad hennes problem är eftersom hon berättar att hon inte längre vet hur 
många partners hon haft, vid 200 slutade hon att räkna. Dessutom har hon 
vid intervjutillfället fyra fasta sexpartners som är omedvetna om varandra 
för att få sitt behov av sex och närhet tillfredsställt.26 Sara berättar om en 
mängd saker som hon själv tycker är avvikande hos henne och den gemen-
samma faktorn i det hela handlar om att hon behöver bekräftelse av män, 
vilket hon får genom att ha sex med dem, för att stå ut med sig själv och 
inte känna sig äcklig och ful samtidigt som hon inte tror att hon är kapabel 
att leva tillsammans med någon. Här blir avvikelsen enkel att tydliggöra då 
Sara väljer att kvantifi era sin avvikelse, över två hundra partners är ett mått 
som gör saken tydlig. Att hon dessutom samtidigt har relationer med fyra 
män som är ovetandes om varandra förstärker denna avvikelse. Sara gör det 
också tydligt att hon inte har sex med dessa män för att försöka fi nna någon 
att älska, även om hon säger att hon gärna skulle vilja leva i ett förhållande, 
utan hon har sex av helt andra skäl som avviker från den bild vi föredrar i 
det svenska samhället – Sara har sex med män för att stå ut med sig själv, 
inte på grund av en stark sexdrift och inte på grund av kärlek. På detta sätt 
får Saras sexualitet en instrumentell karaktär vilket gör att den avviker från 
de fl estas bild av varför vi har sex. Sara avviker därför också från de andra 
i studien då hon inte anger någon form av sjukdom som anledning till detta 
handlingsmönster, även om också Sara menar att hon har så svårt att bryta 
mönstret att det känns omöjligt så anger hon ändå en annan bakomliggande 
orsak – sin självbild, sin uppfattning av vem hon är. Sara ger alltså uttryck 
för en tanke om att det är hennes upplevelse av sig själv som driver henne 
till detta, hennes dåliga mående och dåliga självförtroende kan för en kort 

26 Här kan det vara på sin plats att påminna om Blumbergs kriterier för att ingå 
i studien av Highly sexual women – de talar också om multipla partners, ett stän-
digt närvarande behov av sex, rädsla för att sexualiteten ska skapa konfl ikter mm. 
Hos Sara ses detta inte som tecken på någon form av rubbning, för henne är det 
någonting sjukt.
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stund hanteras om hon känner sig åtrådd och uppskattad och det är genom 
sex hon känner sig mest åtrådd och uppskattad. Vill någon ha Sara betyder 
det att hon inte är ful och äcklig, men det räcker inte för henne – det är först 
när någon varit med henne som hon verkligen kan känna det. Tyvärr har 
denna bekräftelse sitt pris då det får henne att känna sig äcklig igen vilket 
därför leder till nästa behov av bekräftelse o.s.v. Saras berättelse knyter också 
starkt an till den terapeutiska diskurs där uppväxten ses som en förklarande 
faktor till indivdens senare själsliv.
  
Summering
Materialets heterogenitet gör det redan här tydligt att det fi nns få om ens 
några gemensamma kriterier på vad som konstituerar ett sex- och kärleks-
missbruk och det belyser också tydligt hur normbrott är intimt knutna till 
individens egna värderingar, närståendes värderingar och hans eller hennes 
antaganden om hur andra är. Om vi bortser från Fredrik, vars kristna vär-
deringar gör honom till ett ’moraliskt extremfall’, så tycks det vara så att 
vare sig sex utanför äktenskapet, onani eller konsumtion av pornografi  i sig 
ses som problem utan att det snarast är omfattningen som är den avgörande 
faktorn. När någonting blivit för mycket är också en ytterst subjektiv be-
dömning men trots det fi nns det några återkommande förslag på vad som 
gör det tydligt – när missbruket tar mycket tid från personen och på så sätt 
hindrar honom eller henne från att göra det han eller hon vill göra eller på 
annat sätt stör rytmen i vardagslivet så anser många att det är ett tecken på 
att missbruket tagit över. När missbruket börjar kosta mycket pengar, vilket 
det lätt gör för den som vill vistas på Internet via en modemuppkoppling 
eller som vill köpa fi lmer och tidningar eller gå på klubbar så tycker många 
att det är ett tecken på att saker börjar gå över styr. Sist, men absolut inte 
minst, berättar alla om att de faktiskt mår eller mått dåligt på grund av vad 
de gjort och att de tycker att det kanske är den starkaste markören för när 
ett bruk blivit ett missbruk. Men – och det är en brännande fråga i detta 
sammanhang – är detta någonting som är unikt för just missbruk? 

Är det inte så att många människor lägger ner enormt mycket tid, pengar 
och engagemang i saker som hobbies, karriärer, konst och företag på ett sätt 
som inte kan beskrivas i termer som avviker nog från de som beskrivningarna 
ovan innehåller. Hur många konstnärer, artister, egna företagare och bitna 
entusiaster lägger inte både tid och energi på någonting annat än familj, vän-
ner och vardagsliv? Är dessa kriterier bra kriterier på beroende betyder det 
att beroendebegreppet som sådant snart är vardagsmat än någonting exotiskt 
eller avvikande och i så fall blir det också värdelöst som en indikator på 
problem. Tillåter vi begreppet att svälla och inkludera sockerberoende, trä-
ningsberoende, smsberoende, sexberoende, spelberoende, alkoholberoende, 
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narkotikaberoende, arbetsberoende, dataspelsberoende, Internetberoende så 
inser nog de fl esta att begreppet blir urholkat och därför tillsist utan någon 
egentlig innebörd. 

Gränsdragningar, närliggande diskurser och metaforer
När blir någonting för mycket och när är det friskt? Som berättare av en 
historia om sitt missbruk är det lika ofrånkomligt att behandla gränsdrag-
ningar som normalitet och avvikelse eftersom de är så sammankopplade i det 
vardagliga livet – gränsen är som sagt subjektiv och beroende av individens 
norm- och värdesystem i kombination med vad han eller hon tror är normalt. 
I mitt samtal med Lasse blev detta kanske allra tydligast, vilket framgår med 
klarhet i citatet:

”I: Ja precis, jag undrar över vem det är som säger vad som är rätt 
och fel?

IP: Ja, vem säger vad som är fel, ja det är jag som säger det, jag säger 
det…min känsla av vad som är rätt och fel, jag menar alla männis-
kor har väl haft ångest och det har man ju ofta för att man har gjort 
nånting som är fel och vem säger det, jo det är ju man själv. Eller, jag 
menar, tycker man inte att man har gjort nånting fel så har man ju 
ingen ångest.” (Lasse 107-113)

Lasse gör det väldigt tydligt att vad saken i hög grad handlar om är individens 
egen bedömning av sitt handlande, det är Lasse som säger att någonting är 
fel, därför att han känner det. Genom att undersöka hur Lasse fortsätter att 
besvara frågan kan vi också klarare förstå hur han tänker, han fortsätter sitt 
svar genom att säga;

”I: Så det är en värdering av sig själv då?

IP: Jaa…men det är ju också det här…för mig handlar mycket av det 
här med vad jag tycker är rätt och fel också om en insikt om……..
eh…vad ska jag säga, en insikt om människans värde eller alla män-
niskors värde. För jag har ju inte värderat kvinnor lika högt, eller andra 
människor lika högt som mig själv. Utan jag har satt mig över alla 
andra och det har bara handlat om mina behov…” (Lasse 114-122)

Lasses slutsats är helt klart baserad på en värdering av sitt handlande i 
 relation till ett värdesystem som han erkänner och sett ur det perspektivet är 
hans agerande omoraliskt. Det betyder alltså att om Lasse verkligen tycker 
att alla är lika mycket värda och förtjänar respekt och omtanke så har Lasse 
betett sig omoraliskt gentemot dem. Lasse står kvar vid detta när han senare 
i intervjun svarar på en fråga om han fått negativa konsekvenser av sitt 
handlande och svarar:
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”L = Mmm, konsekvenserna………../…/ det har ju inte krashat mitt 
liv, det har det ju inte förstört mitt liv….än. Det skulle nog ha kun-
nat göra det, så att för mig…för mig är nog problemet mest att jag 
har gjort andra illa. Men jag menar…det är ju det, du kan ju  ruinera 
dig om du börjar gå på porrklubbar och går till horor och så vidare. 
Det…det gjorde aldrig jag…..” (Lasse 623-630)

Lasse menar alltså att han vet att han gör fel därför att hans agerande ger 
honom ångest, och ångest får man ju inte om man inte har gjort någonting 
fel. Det som är fel handlar också om att han inte behandlat människor som 
om de var lika mycket värda och att han har sårat dem eller på annat sätt 
gjort dem illa. Lasse berättar också genomgående om hur han inte längre ser 
kvinnor som individer utan som potentiella älskarinnor, att han objektifi erar 
dem. Han berättar också att han försökt att pressa och driva partners till 
sexuella aktiviteter som de egentligen inte varit villiga till genom att mani-
pulera dem. Lasse ser helt enkelt det som att han inte behandlat andra som 
han själv vill bli behandlad och menar att det är fel. Men han lägger också 
till någonting lite senare när han säger:

”L = …. För jag hade verkligen, jag kunde inte…….jag har fortfarande 
svårt idag att säga att nånting är fel. Det är en sån klassisk grej, som 
liksom alla säger och som jag också kan säga…att, så länge man inte 
gör nån annan illa….så är det ok. Men nu skulle jag vilja formulera 
om det egentligen och säga att så länge man inte gör nån annan eller 
sig själv illa så är det ok. Och det är ju mycket svårare….för när man 
gör någon annan illa, det vet man ju liksom, det är ju ganska tydligt, 
eller det kan den andra människan säga…men när man gör sig själv 
illa, det har man inte riktigt bra koll på. För det gjorde ju jag antagligen 
hela tiden…….” (Lasse 443-451)

Vad Lasse säger är alltså att hans handlande var destruktivt för honom själv 
också och att det i lika hög grad bryter mot hans värderingar att skada sig 
själv som att skada andra, gör han någon annan eller sig själv illa genom sitt 
agerande har han gått för långt. Helena berättar också om en gränsdragning 
som hon ställdes inför då hon försökt arbeta med sig själv i några år och såg 
sig som en tillfrisknande missbrukare;

” …..och…..efter ett antal år då sååå….kom det in några stycken som 
dessutom stannade kvar och ifrågasatte vad jag påstod, nämligen att 
avstå från allt det var lösningen, det var vad jag trodde då. Det var det 
de ifrågasatte då, för en del de levde i relationer och ville fortsätta att 
ha sex med sin partner….vilket blev en emotionell jordbävning för mig 
då. Men, jag stannade kvar och det har kommit till många fl er efter 
det och…via Internet och den amerikanska delen av gemenskapen då 
så fi ck jag en amerikansk sponsor som…. är väl bekant…..med be-
greppet sexuell, social och känslomässig anorexi och eh….ja det var 
där det tillfrisknande som jag känner idag startade. För jag mötte nån 
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som…..förstod vad jag pratade om….ofta utan att jag sade nånting, 
som ifrågasatte mina idéer om att stanna kvar i att inte ha sex eller 
inga relationer alls osv. Eh….hon sa att det är ok att ha sex så länge 
det är av rätt skäl….det vill säga så länge det inte handlar om att fl y 
eller manipulera känslor eller manipulera andra. Eh, och det är ok att 
längta efter kärlek och det är ok att ha en relation….och…ja…allt det 
där har jag idag...” (Helena 131-146)

Här handlar gränsdragningen snarast om en tillämpning av en regel i relation 
till andra. För att tillfriskna råds den nya medlemmen att leva i avhållsam-
het en period men för Helena hade detta blivit till en permanent lösning på 
hennes tidigare problem. Det krävdes alltså att någon klargjorde gränserna 
kring när det var acceptabelt att ha sex eller känna behov av närhet. Sex är 
alltså inte ett problem så länge som man har det av rätt orsaker och just i 
detta fall specifi cerades dessa som alla situationer där man inte försöker fl y 
någonting genom att ha sex eller som ett led i en manipulation av någon 
annan. Arne visar också prov på problemet med att sätta upp gränser för 
vad som är vad när han talar om en period när han bestämt sig för att bryta 
med sitt gamla liv;

”….så jag syntes ju, var alltid i centrum och skojjade och….hade den 
här terapeutiska sidan med att lyssna på folk och så liksom…..och alla 
dom här sakerna använde jag i mitt missbruk så att säga för……för 
kicken då, och kicken kunde bestå i olika saker….det kunde vara 
sex eller att hon blev förälskad i mig och jag i henne och…..och just 
den här pseudo intimiteten som jag kallar det, att det är ingen riktig 
intimitet, jag menar vi sitter och pratar om nåt väldigt intimt men jag 
blottar inte mig själv….utan jag drar några ramsor, jag säger att det 
var tråkigt i min barndom och det och det och det…. Och då blir det 
automatiskt att folk öppnar sig för mig och jag vet vilka saker jag ska 
säga för att folk ska öppna sig…och då blir det en slags intimitet som 
ger mig bekräftelse, dom öppnar sig för mig och jag kommer nära den 
här personen….men jag öppnar mig inte…jag kör med mitt vibbspel 
med fl irt och med sex och så under tiden… och funderar på, undrar hur 
hon ser ut när hon är naken och så under tiden vi pratar och så……så 
det är att utnyttja tillit på nåt sätt.” (Arne 169-193)

Sett ur Arnes perspektiv fi nns det en, om än kanske diffus, gräns mellan inti-
mitet och det som han kallar pseudointimitet där det återigen är syftet med 
handlingen som avgör vad som är vad. Han tar avstånd från att det skulle 
vara någonting fel i sig att ha många sociala kontakter och framhäver hur 
det är någonting som är dåligt för honom men som inte behöver vara det 
för andra. Men att låtsas bjuda på sig själv för att få andra att öppna sig för 
honom gav honom alltså en känsla av bekräftelse som han menar är oberät-
tigad eftersom han hade helt andra syften med interaktionen samtidigt som 
han inte var riktigt ärlig när han ’körde sina ramsor’. 
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Distansen till praktiken och andra människor
Sex i relationer och förhållanden kräver någon form av emotionell intimitet 
som man kan komma undan när man har sex med någon okänd och för Arne 
är känslan som kommer efteråt indikationen på att han bara har utnyttjat 
någons kropp utan att vilja ha mer än så av personen. Den gräns som kanske 
ändå har den mest fl ytande defi nitionen och som också tål att behandla på ett 
sätt som gör våld på den är den gräns som är starkast knuten till viljesvag-
heten. Å ena sidan vittnar i stort sett alla jag pratat med om sin oförmåga 
att bryta sina handlingsmönster, men de tenderar också att stolt berätta om 
hur de trots allt lyckats bryta med samma handlingsmönster:

”För i början när jag började säg att det var 20% som ville sluta och 
80% som ville fortsätta då är det en väldigt svår kamp då så det gäller 
att göra allt för att klara av den kampen, från början då. Och det är 
väldigt hemskt då, för det här missbruket tar en, när det tar mig då vill 
jag inte. Då vill jag missbruka…..det fi nns ingen, det är inte som man 
kan diskutera på det sättet liksom då är jag dömd så det är jättesvårt 
att ta sig ur det då liksom. Men nu känner jag att, att det kanske är 
omvänt då, att det kanske är 90% som vill leva nykter och resten som 
vill leva ut och då är det mycket lättare att hantera det liksom……….” 
(Arne 1137-1144)

Arne pratar helt enkelt om en process där han från början bara önskat sluta 
ibland, men för det mesta gärna valt att fortsätta med sitt agerande som med 
tiden växlat till ett läge där han för det mesta känner att han både kan och 
vill sluta med sitt handlande. Cilla har en lite annorlunda syn på saken, men 
den överensstämmer i det stora hela med det som Arne berättade om i så mån 
att det handlar om en process där motivationen är viktig och en slags insikt i 
problematiken är en grundläggande förutsättning för att processen ska starta. 
Flera av de andra deltagarna i studien berör också detta ämne:

”Cilla: Ehm och det har både känts skönt och jättejobbigt för att jag 
förstår ju att jag är väldigt, jag har haft många år på mig att forma 
mig själv så här, mina reaktioner och det kommer att ta lång tid att… 
att ta sig ur det eller förändra mitt beteende. Och det känns inte så 
hoppfullt (skrattar) men…det är i alla fall….jag är jättemotiverad att 
försöka förändra, just för att jag vill så väldigt gärna kunna ha en… 
en normal fungerande relation.” (Cilla 579-584)

”Lasse: det fanns ju en period av ganska……vad ska man säga, förhål-
landevis sund sexualitet och en medveten avhållsamhet från relationer 
för att jag…så liksom i backspegeln att jag kunde inte hantera rela-
tioner, det blev alltid fel, jag gjorde alltid nån illa……eh…men sen så 
kunde jag inte hålla i det, eller hålla i det riktigt, tillslut föll jag in i 
samma gamla mönster och började upprepa mig. Kanske inte lika frek-
vent, kanske inte lika mycket, det var inte lika illa liksom…ehh…jag 
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var mycket mer medveten om mig själv och vad jag gjorde och mina 
misstag och……kunde kanske förhindra vissa saker, men fortfarande 
så gjorde jag fel.” (Lasse 30-38)

”Lasse: Jaaa, men det blir lite tävling och jag är stolt över att kunna 
gå dit och säga att jag är fortfarande ren, jag är nykter…jag har inte 
gjort varken det ena eller andra, jag har inte något återfall och så vidare 
/…/ För jag tror att jag kommer att komma över en tröskel där jag 
slutar att tänka på det som en tävling. Men till dess så får det gärna 
vara det så länge som det håller mig ifrån missbruk eller nånting.” 
(Lasse 253-261)

”Helena: Och ponera att jag fattade ett hyfsat fungerande beslut, nån-
ting som var bra för mig, men sjukdomen ville nånting annat………så 
vart det i alla fall nån, det vart inte alls som jag hade tänkt mig efter-
som jag drog iväg nån annanstans. Ämm…..idag så……fungerar det 
där mycket bättre, jag fattar ett beslut, jag spaltar upp vad det är jag 
behöver göra t.ex. i mina studier då och sen så följer jag i princip den.” 
(Helena 353-359)

Helena kunde inte göra det hon hade bestämt sig för, men säger sedan att 
hon kan det nu – visst kan det fallera ibland, men det är inte längre ett livs-
mönster för henne. Andra deltagare beskriver detta i än mer kontrasterande 
former, låt oss titta på Fredrik och Staffan för att se hur de beskriver denna 
upplevelse.

”Fredrik: Mitt missbruk som är att jag är sex och kärleksberoende 
har jag varit i ungefär fyra år och var det här beroendet kommer ifrån 
vet jag faktiskt inte ens själv. Det var väl ungefär februari eller mars 
den, äeee, 1998 det var som en blixt slog ner i huvudet på mig och så 
var jag tvungen att titta på pornografi  och ja…så har det varit sedan 
dess /… /jag går på deras möten sedan oktober förra året och dom har 
gett ett otroligt stöd….och det är väl vad jag  lite kort har att säga…..
jag har under den här tiden haft nykterhet från missbruket i max en 
månad, det har hänt två gånger under de här fyra åren, men sedan har 
jag tagit mig ett återfall då …

Jofen: mmm

Fredrik: Jag vill verkligen sluta….” (Fredrik 10-28)

Fredrik har verkligen anammat 12-stegsrörelsens antagande om kontroll-
förlust och ser sig som någon med en sjukdom som inte kan kontrollera 
sig. Staffan delar också detta deterministiska perspektiv på missbruket och 
menar att kontrollförlusten är så gott som total. Men lite senare när vi talar 
om tillfrisknande och jag frågar om han tror att det är möjligt att ta tillbaka 
kontrollen så säger han:
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”Staffan: (med gråt i rösten) jag vet inte…..hmm….mm….jaeee, på nåt 
sätt, det krävs ett beslut…jag ska inte……även om dom situationerna 
uppstår…där man förut har dragit igång men det gäller att hålla kvar 
med sitt beslut /…/ men i perioder är det svårt, det är jävligt svårt 
att handskas med det, andra perioder så går det lätt, man utsätts för 
frestelser och för det mesta kan jag stå emot men så kommer perioder 
när man inte är i balans och då man inte alls vill…..stå emotet….
då faller jag (skrattar till) så det gäller att bygga upp en strategi ….” 
(Staffan 702-710)

Sara som varken deltagit i SLAA’s möten eller genomgått någon form av 
behandling beskriver också hur starkt mönstret sitter i henne och hur svårt 
hon har att hantera sin situation på ett sätt som tillåter henne att göra för-
ändringar i sitt liv när hon säger:

”… jag behöver den här kärleken för att kunna……….jaa……..för 
att………kunna leva, för det ger mig, det ger mig liksom en sån kick 
efteråt jag känner precis som att, både före och efter, först är det 
liksom som en jakt, att man lyckas få nån….sen efteråt känns det 
Yes!…Nu!..(skrattar)…öh….ja! Då känner man liksom som ett lycko-
rus efteråt så……så när man har haft sex med nån och…..när man 
ligger och blir omkramad och allt känns så jättebra, sen efteråt när 
personen går…då kommer ångesten, då känner man sig…värdelös och 
billig och…fruktansvärd och…eh, smutsig och ful och allting och…..
sen blir de, sen börjar det på nästa jakt efter en ny person, alltså så….” 
(Sara 181-198)

Sara nämner fl era gånger hur hon får panikkänslor av att inte ha någon att 
träffa och hur hon i de fall hon misslyckas med att hitta någon känner sig 
tvungen att ta till alkohol för att kunna hantera situationen. Men hon berät-
tar också om situationer då hon mår så dåligt att hon vare sig vill eller kan 
träffa män när hon säger:

”I: Jaa, helst är det ju det…det fi nns ju…det är ju mycket bättre….
dee…dee ……..alltså med maten och det där, deee…ämm…det ger 
mig sån…mm….fruktansvärd ångest att man trycker i sig mat och 
godis ååå….hetsäter….dee…..de, sen känner man sig tjock och svullen 
och……….öh, får jag såna här attacker så att jag har haft såna här…..
bulimi ett tag……då får jag sån ångest att ja in, att janteens……kan 
träffa nån och ha sex med för då känner jag mig för tjock och äcklig 
så att….och då, och då mår jag ännu sämre då är det precis som att….
såna här perioder när jag känner mig tjock och äcklig och så då skulle 
jag nästan kunna ta livet av mig….” (Sara 395-407)
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Summering
Materialet är omfattande och det fi nns många andra exempel på hur grän-
ser mellan det normala och onormala, mellan vad som är sund sexualitet 
och vad som inte är det tycks vara ytterst individuella även om de också i 
många fall liknar varandra. En tentativ förklaring eller förståelse av detta är 
att dessa gränser och uttryck för upplevelser inte kan vara annat än unikt 
individuella eftersom de är så intimt knutna till individens meningsskapande 
och därigenom unikt sammanlänkade med hans eller hennes identitet, bio-
grafi  och världsuppfattning. De visar också på hur det är fullt möjligt att ena 
stunden ärligt säga att man inte kunde sluta upp med sitt handlande för att 
senare berätta om hur länge man nu lyckats med detsamma. Frestelse och 
besatthet är vanliga förklaringar till varför man inte kunde sluta samtidigt 
som motivation och ett djupt förankrat beslut är vanliga förklaringar till 
hur det trots kontrollförlusten gick att förändra sitt handlande. En snarast 
socialpsykologisk aspekt som kan vara värd att nämna i detta sammanhang 
handlar om kopplingen mellan medvetenhet och motivation som sjukdoms-
förklaringen i viss mån maskerar. För att bli motiverad att söka lösa ett 
problem krävs det att individen inte bara medvetandegjorts om någonting 
i termer av att det är ett problem – han eller hon måste också erkänna och 
internalisera den grund på vilket detta omdöme i sig grundar sig. I detta fall 
handlar det om att 12-stegsrörelsens förståelse, eller förklaring, av missbruk 
måste internaliseras i sådan grad att individen är villig och beredd att retro-
spektivt omtolka sitt handlande, sin roll som aktör i detta handlande. Detta 
leder ofelbart till att individen, för att kunna uppfatta sig som någon med ett 
problem, måste omtolka hela sin livshistoria där en väsentlig del av denna 
omtolkning handlar om att göra en åtskillnad mellan vad sjukdomen drivit 
honom eller henne till och vad han eller hon verkligen ville göra. Det är dessa 
konsekvenser som jag kommer att ta mig an i analysens två avslutande teman, 
aktörskap och insikt och omtolkning. Konsekvensen av att kunna visa på 
detta kommer att vara att hela den grund som DSM vilar på kan visas vara 
en produkt av en hegemonisk diskurs snarare än ett objektivt kunskapande. 
Det blir alltså med andra ord möjligt att ställa sig frågande till huruvida 
de har producerat kunskap om en verklighet där ute genom att undersöka 
den eller om de omvandlat en terapeutisk diskurs till kunskap genom av att 
framställa denna diskurs i termer av objektivt mätbara fakta. Mer om detta 
senare, låt oss istället fortsätta att undersöka talet om aktörskap.

Aktörskap
Ett av de kanske mest intressanta temat i studien handlar om synen på 
aktörskap. Vem eller vad är det som styr individen och hans eller hennes 
handlande? I mitt material tycks det fi nnas två starka förklaringstyper som 
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dock bygger på ett gemensamt antagande om att den sjukdom som dessa 
individer upplever sig lida av kan ta kontroll över deras handlande. Arne, 
Helena, Fredrik och Staffan är de som tydligast ger utlopp för sådana för-
klaringar och återigen tror jag att citat från intervjuerna bäst speglar denna 
förståelse av deras upplevelse av att ha en roll i sitt handlande. Arne berättar 
om en period då han fi ck för sig att han kanske hade inbillat sig att han var 
sjuk och slutade gå på SLAA möten och så här förklarar han det för mig:

”Arne: jaaa, att det bara var nåt för att jag skulle vara duktig och 
så…..och då så…..för jag ville ju, då tyckte jag…jag ville ju leva ut 
mitt missbruk, det är ju så…..men då visste jag ju inte att det var mitt 
missbruk som drev mig utan jag trodde att det var jag som hade denna 
genuina önskan men i själva verket hade jag ju inte tagit kontakt med 
min egen önskan….vad jag ville med mitt liv….” (Arne 756-760)

”Arne: Ja, jo så är det ju…..och en del sex och kärleksmissbrukare som 
tillfrisknar onanerar och en del onanerar inte, en del har förhållanden 
och en del har det inte, så det är ju helt individuellt då. Men det tror jag 
först att man kan avgöra efter några års nykterhet tror jag, vad som är 
ok och inte för innan dess så vill man ju bara, så försöker missbruket 
hitta nya vägar, det var ju det som jag sa om homosexualiteten, att 
det var ingenting genuint att jag var intresserad av män utan det var 
nånting som mitt missbruk ville vidareutveckla….

Jofen:   Så…..du sa till dig själv, inga mer tjejer…..och så blev du 
intresserad av en kille då?

Arne:  Ja, just……….” (Arne 1176-1185)

Arnes sjukdom kan beskrivas som listig, det är en aktör som kan lura Arne 
och få honom att tro att han vill göra någonting fast så inte är fallet. Man 
skulle kunna säga att Arne retrospektivt insett de misstag han gjort men att 
han vid tidpunkten för dessa misstag handlar i det som fi losofer kallar god 
tro. Han tror att det är en genuin önskan medan det egentligen är någonting 
annat som vill utvecklas, expandera och ta över större territorier av Arnes 
liv. Helena förstår det på ett liknande sätt när hon säger:

”Helena: Och ponera att jag fattade ett hyfsat fungerande beslut, nån-
ting som var bra för mig, men sjukdomen ville nånting annat………så 
vart det i alla fall nån, det vart inte alls som jag hade tänkt mig efter-
som jag drog iväg nån annanstans. Ämm…..idag så……fungerar det 
där mycket bättre, jag fattar ett beslut, jag spaltar upp vad det är jag 
behöver göra t.ex. i mina studier då och sen så följer jag i princip den.” 
(Helena 355-359)

”Helena: Som jag förstår det så…….dom fl esta nyktra alkoholister 
som jag har pratat med….dom gillade inte att dricka, eller smaken 
av alkohol, men dom ville ha effekten. Och jag känner igen mig i det, 
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jag gillade absolut inte att ha sex så där ofta och sådär ohanterligt, 
eller med människor som jag…………ja, ha sex med personer som jag 
vanligtvis inte ens skulle vilja säga hej till egentligen, men jag gjorde 
det i alla fall, för nånstans ville jag ha effekten…eller sjukdomen ville 
ha effekten………………” (Helena 423-428)

Helena berättar om sin upplevelse av att leva med en sjukdom som kan få 
henne att handla på ett sätt som hon egentligen inte vill och som till och 
med kan få henne att ha sex när hon egentligen inte vill. En möjlig tolkning 
av hennes berättelse är just att det är sjukdomen som har sex med män trots 
att hon inte vill. Fredrik upplever sig inte heller ha någon kontroll som vi 
såg tidigare, för honom är upplevelsen snarast att ha drabbats av sjukdomen 
utan att ha någon personlig roll i det. En dag var han tvungen att titta på 
pornografi  och han har inte kunnat sluta sen dess. Staffan vittnar också i 
citat ovan om det omöjliga i att kontrollera sitt handlande. Lasse och Cilla 
intar en svagare position då de snarast talar om bristande insikt och det är 
det som jag ska ta upp under följande rubrik. Men innan vi går vidare måste 
vi ta tag i frågan om hur vi kan ställa oss till det faktum att dessa individer 
vittnar om att de har en sjukdom med en egen vilja. 

En kortfattad fi losofi sk refl ektion kring detta handlar om att det är svårt 
att tänka sig någon vilja som helst hos en individ om inte han eller hon kan 
handla intentionellt – det vill säga, via t.ex. ett meningsbärande symbolsystem 
föreställa sig andra tillstånd eller situationer än de som föreligger i stunden. 
Normalt sett talar vi om detta när vi säger att vi längtar utomlands eller på 
annat sätt önskar att saker och ting var på ett annat sätt än de är – genom 
denna förmåga att med hjälp av ett meningsbärande symbolsystem kunna 
förfl ytta oss i tid och rum kan vi således både önska att saker som hänt inte 
hade hänt likaväl som vi kan önska att saker som antagligen inte kommer 
att ske ändå skulle göra det. På grund av detta ställs vi i en situation där vi 
å ena sidan kan tolka dessa berättelser om sjukdomen i termer av att vara 
metaforer eller som reella återspeglingar av en verklighet. DSM väljer det 
sistnämnda alternativet vilket jag själv upplever som problematiskt – att 
uppfatta detta tal i termer av att vara ett bildspråk gör det möjligt att se den 
meningsskapande effekt som detta språk för med sig utan att för den skull 
vara tvungen att ta dessa utsagor som redogörelser för en objektiv verklighet 
eller sanning. Genom att tala på detta sätt kan individen göra episoder av 
sitt liv meningsfulla på ett nytt sätt och detta har eller kan komma att ha en 
direkt inverkan på hur individen dels hanterar sitt förfl utna, men också på 
hur han eller hon upplever sig ha en möjlighet att påverka sin framtid. Bilden 
av en sjukdom som aktör är skamlösande.
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Insikt och omvändelse
Tänk om du en dag tvingas inse att mycket av det som du gjort de senaste 
åren inte har varit det som du vill göra men att du inte ens har insett att det 
är något fel att handla som du gjort. Denna dag skulle man kunna säga att 
du nått en insikt och tar du denna insikt på allvar så tvingas du därför också 
göra någonting åt din situation. Men eftersom du inte riktig kan förstå varför 
eller hur det blev som det blev tvingas du söka hjälp hos någon eller några 
andra – någon eller några som kan berätta hur och varför det blev som det 
blev och kanske till och med ge dig några ledtrådar om vad du kan göra åt 
ditt problem. Alla utom Sara har haft sådana insikter och de har också, när de 
kontaktat SLAA, fått en förklaring till sitt agerande och lite tips på vad de kan 
göra för att hantera sitt problem. Man har berättat för dem att de lider av en 
sjukdom som kan ta kontroll över en persons liv och mer eller mindre tvinga 
honom eller henne att handla på ett sätt som han eller hon egentligen inte 
vill. Sjukdomen är listig och fungerar ofta på så sätt att den lurar dig att tro 
att du vill göra det du gör, fast du egentligen inte vill det. Den är progressiv, 
så om du börjar om hamnar du snabbt vid den punkt där du slutade – men 
om du har sex eller romantiska relationer av rätt orsak, då är den möjlig 
att leva med. För att kunna fortsätta att följa det program för tillfrisknande 
som de erbjuder dig måste du alltså ta detta på allvar, tillräckligt mycket 
allvar för att omtolka ditt liv efter denna kunskap – det är nämligen först då 
du kan se vid vilka tillfällen din inre fi ende har lurat och manipulerat dig. 
Berger och Luckman tar upp just detta omtolkningsfenomen i sin klassiska 
bok kunskapssociologi (1998) då de skriver om den process som de kallar 
växling och kanske kan det fi nnas en poäng i att ha deras resonemang med 
sig in i analysen av detta tema. De skriver om växling att:

”Detta innebär en omtolkning av den tidigare biografi n in toto, enligt 
formeln ’Då trodde jag…nu vet jag’. Ofta innefattar detta att man i det 
förfl utna retrojicerar nuvarande tolkningsscheman (formeln för detta 
är ’jag visste det redan på den tiden, fastän det var på ett oklart sätt…’) 
och motiv som inte fanns subjektivt presenta i det förfl utna men som 
nu är nödvändiga för tolkningen av vad som skedde då (formeln är ’i 
verkligheten gjorde jag det därför att…’). I regel utplånas biografi n före 
växlingen in toto genom att den innefattas under en negativ kategori 
som intar en strategisk position i den nya apparaten för legitimering: 
’När jag fortfarande levde i synd’, ’när jag fortfarande var fången i 
det borgerliga tänkandet’ /…/ Den biografi ska gränslinjen identifi eras 
alltså med att man kognitivt lär sig skilja mellan mörker och ljus.” 
(Berger & Luckman 1998: 185-186) 
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Lasse behandlar detta när han säger:

”Lasse: eh..så då har jag inga problem med att hålla mig ifrån såna 
situationer som skulle innebära ’one-night-stands’ och diverse sånt här 
som jag faktiskt inte…jag mår speciellt bra av egentligen, även om jag 
har inbillat mig det i stunder.” (Lasse 76-78)

Han berättar också om hur det var på det första mötet som han besökte, och 
visst måste man kunna säga att det fi nns klara likheter med berättelser om 
omvändelse när han uttrycker det: 

”…Och så småningom då så…tack vare en kompis påtryckningar, 
eller fl era faktiskt…många påtryckningar, så började jag kolla upp 
det här med SLAA då. Och insåg att ok, det här är kanske nånting 
som jag i alla fall borde gå på ett möte och se vad det handlar om. 
Och när jag väl var på mötet, första mötet, så förstod jag att jag hade 
problem…(skrattar). Ehh, jag kunde ju i princip skriva under på alla 
historier jag hörde berättas, /…/ Och det är väldigt bra för…och det 
är ganska skönt för…då kan man som nybörjare identifi era sig med, 
med det där och se att man inte är ensam till att börja med, med dom 
knäppa tankar man har eller beteenden man har….och man känner 
sig trygg också i det….plus att för mig var det verkligen att ok, nu 
har jag nånting konkret att jobba med…och det var väldigt viktigt.” 
(Lasse 54-68)

Helena berättar i liknande ordalag:

”Helena: Och…ja han var min sponsor under ett år och det var jät-
tebra för mig fööör jag kunde inte ljuga om vad jag hade gjort för 
någonting för han hade ju varit med. Och sen kom jag på efter ett tag, 
efter nåt år kanske, att jovisst jag kunde ju ljuga om vissa saker meen 
då hade jag förstått att den där gemenskapen var svar på mina böner 
och ju mer jag kunde vara ärlig om mina känslor och mina…..dolda 
intentioner, mina motiv till att göra eller inte göra saker, ju mer fi ck jag 
tillbaks av……….ja, en kraft starkare än jag.” (Helena 116-128)

Arne har en liknande positiv upplevelse av sitt första möte när han svarar 
så här på min fråga:

”Jofen: Hur var det då den gången när du såg SLAA och…..gick du 
dit då eller?

Arne: ja, jag gick dit……ja det var häftigt, det var en befrielse fak-
tiskt…

Jofen: och då var det en sån här lite notis…. [Arne hade sett en notis 
om gruppen på en anslagstavla]

Arne: jaa…det var en väldig befrielse, då kände jag att jag inte är en-
sam, att det fi nns andra som har det här också, det fi nns ett program 
för detta, det fi nns redan utstakat nånting för jag trodde att jag var 
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konstig eller nånting, att jag var sju..ja…att jag liksom var……..ett 
miffo på nåt sätt, att det var fel på mig. Men när jag satt där så kände 
jag ändå att jag är ok, jag förstod varför jag var som jag var….” (Arne 
721-736)

Upplevelsen av det första mötet med SLAA och andra sex- och kärleksmiss-
brukare är genomgående positiv hos alla som jag har talat med, och den 
kanske vanligaste förklaringen till detta är att först då insåg de att det inte var 
någonting fel med dem, att det fanns en förklaring till att de handlat som de 
gjort. Ronja är den av mina intervjupersoner som kanske tydligast ger uttryck 
för att ha omtolkat stora delar av sitt liv i enlighet med den förklaring som 
12-stegsrörelsen förespråkar och jag nöjer mig med några citat för att visa 
på hur hon ger uttryck för att tydligt ha omtolkat upplevelser och händelser 
i sitt liv i enlighet med den förklaringsram som 12-stegsrörelsen erbjuder.

”Ronja: Ja, jag vill inte gå in på det, men det var liksom….det har jag 
också förstått idag att det var ett övergrepp. Fast jag inte förstod det 
då då…” (Ronja 276-277)

”Ronja: och under den tiden så hade jag en relation med en sex och 
kärleks beroende….då, och det var det som jag fi ck insikter om……hur 
det….och jag har ju hela tiden gått i programmet och sett och förstått 
att jag har ett relationsberoende, men jag har inte identifi erat det på 
det sätt som man gör i SLAA” (Ronja 603-606)

”Ronja: och när jag kom in i SLAA så var det som en befrielse och 
komma in och se….jag kände igen mig i dom andras delningar och 
jag förstod….jag kunde se…..det tog liksom ganska lång tid o se…..
vad var mina beroenden? Hur såg det ut? Och hur tänkte jag? Och 
för mig blev det väldigt mycket att jag såg att…jag hade….det som 
låg först till hands, som jag såg först, det var romansberoende…..” 
(Ronja 703-707)

Dessa och många andra citat hos mina andra intervjupersoner visar på vilken 
aktiv tolkningsprocess som krävs för att personen ska kunna uppfatta sitt 
handlande i termer av sjukdom på ett meningsfullt sätt. Här tycks igenkän-
nandet spela en väsentlig roll då det är på det första mötet när personen får 
höra andra dela med sig om sina orsaker till att vara på ett SLAA möte som 
de upplever sig få en djup insikt om sig själva. Det är först då de upplever 
tidigare episoder i termer av övergrepp eller förstår att de har skadat sig själva 
och det är först då de kan börja tala om sina handlingar och livsmönster på 
ett sätt som tillåter dem att dela ansvaret med en sjukdom.
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Metaforer
Metaforen är ett användbart verktyg eftersom dess funktion är att visa på en 
likhet eller analogi samtidigt som eventuella skillnader eller avvikelser tonas 
ned. Metaforen har därför en karaktär av att fungera på en meningsskapande 
nivå i det att den erbjuder en jämförelse mellan två ting eller fenomen som 
om de var jämförbara även om så inte är fallet. Det är svårt att klara sig 
utan metaforer, alla använder vi oss utav dem utan att ens refl ektera över 
det och jag vill på intet vis förespråka en metaforens död, inte heller före-
språka ett tal utan dem. Däremot vill jag synliggöra de konsekvenser som 
uppstår om vi uppfattar dessa metaforer som reella redogörelser för saker 
och tings natur – som objektiva fakta. Kempton (1987) visade i en studie på 
hur metaforen också kan ses som någonting som de facto har en inverkan på 
en individs handlande. Vad Kempton undersökte var hur människor talade 
om termostaten till sina element. Han upptäckte att många felaktigt såg den 
som analog med en gaspedal och att stora omställningar snabbt skulle öka 
eller minska värmen i huset. Kempton hade också sensorer monterade på 
termostaterna och det stod klart att de som tänkte kring termostaten som 
en slags gaspedal i regel också använde den som en sådan. Metaforen kan 
alltså påverka vårt perspektiv på vad det är vi gör i sådan omfattning att vi 
faktiskt handlar som om världen var beskaffad på det sätt som metaforen 
tydliggör eller beskriver. Metaforen är kanske det enda retoriska verktyg vi 
kan ta till för att beskriva en upplevelse, känsla eller sensation och det är 
ok – men vi ska vara vaksamma för att uppfatta dem som redogörelser för 
en verklighet även om det är lätt hänt, med största sannolikhet gör jag det 
själv någonstans i denna avhandling. Jag vill visa hur mina intervjupersoner 
använder metaforer och analogier för att beskriva upplevelser de haft.

”Ronja:…åh…åh då fi ck jag dom här abstinensbesvären då……som 
blev väldigt såhär…och sån otrolig liksom äckel-känsla av lust….
som liksom…lååg på kroppen eller vad man ska säga, man kände 
liksom bara att det….att det var…ja….liksom så här att…dragning 
till det…och jag hade absolut ingen ork……jag hade liksom, kunde 
inte ens tänka mig att gå ut på krogen….eller gå ut och dansa …….” 
(Ronja 918-927)

”Helena: Ämmm……….och, precis som en alkoholist får en hejdund-
rande baksmälla så fi ck jag det också...känslomässigt.

Jofen: Hur ter sig en sexuell baksmälla?

Helena: Hmm………………………….tomhet tror jag. [LP] Man har 
gjort allt det där och det enda som fi nns kvar det är det där tomrum-
met….

Jofen: Menar du känslomässigt då?
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Helena: Ja precis. För mig handlade det ofta om………………………
huvudvärk också, spänningar och en del fysiska symtom också sådär 
tämligen relaterbara till baksmälla på alkohol.” (Helena 332-339)

”Lasse: …för jag känner en saknad efter att inte kunna få lov att upp-
leva det nån gång bara för att jag har bestämt mig för att inte……..
ha den formen av beteende längre. Så det fi nns ju en form av saknad 
och abstinens som säkert kommer att bli värre…..med tiden. Till att 
börja med.” (Lasse 531-535)

”Arne: Och varje gång jag såg jag såg henne….på stan och så så var 
det som att jag gick in i ett jättestort abstinensbesvärsrus och sådär och 
jag kunde i fl era dar vara helt skakig och känna bara en slags ilande 
känsla i bröstet och rysningar……ja, abstinens efter henne då…..” 
(Arne 800-803)

Det fi nns studier som visar på att de symtom som vanligtvis kallas absti-
nens i en missbrukskontext också förekommer inom den somatiska vården 
som diffusa symtom i samband med dödsfall i den närmaste omgivningen, 
oväntad arbetslöshet, skilsmässa m.m. (se ex Peele 1985; Kihlström 2000). 
Fokus ligger dock inte på att fastställa huruvida dessa individer har haft 
eller inte haft abstinens eller baksmälla utan tvärt om på att framhäva den 
tolkningsprocess som krävs för att ha en sådan upplevelse samt att visa på 
vad en sådan framställning gör i interaktionen. Det är relativt oproblema-
tiskt att utifrån de citat jag presenterat ovan se att detta tal om abstinens 
tycks vara ett sätt att göra en upplevelse kommunicerbar, samtidigt öppnar 
den också upp för en glidning i meningsinnehåll mellan den abstinens som 
alkohol och narkotika kan ge och den känsla som dessa män och kvinnor 
känner. De har abstinens som om sex var deras motsvarighet till alkohol 
och narkotika. Detta förstärks ytterligare av att denna analogi är en relativt 
återkommande analogi eller metafor. Helena använder uppåttjack och ner-
åttjack som metaforer för sina olika sexuella aktiviteter och lyckas också 
med att göra det tydligt att hennes missbruk handlar om samma sak som 
narkomani. På samma sätt använder hon också alkoholism i metaforer för 
att tydliggöra sitt eget missbruk. Ytterligare en variant på detta tema är att 
tala om sina sexuella aktiviteter i termer av kickar eller fi xar – någonting 
som är så starkt att man inte kan förneka sig det, någonting som man bara 
måste ha för att kunna bli sig själv.

”Ronja:…och inte veta var ja….var jag hade mig själv….över huvud 
taget utan bara föll för det fysiska….bara var in i det på nåt sätt, jag 
kunde inte motstå….som….jaa….som jag antar att en alkoholist kän-
ner eller en matmissbrukare känner det….” (Ronja 1013-1017)
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”Arne: Så säger man ju då även med…………äh…alkoholister då som 
inte bara kan sätta sig på en krog, ta två öl och stoppa där, kan man 
det kanske man inte har så mycket problem, men om man inte kan 
stoppa, då är det ett problem. Så är det även med det här tror jag och 
så var det även jaa….ute på krogen, fi ck en tjej och gick hem till henne 
men nästa dag var jag ute igen….” (Arne 1429-1433)

”Lasse: Ja…det var nog snarare det som var det negativa för mig…att 
ha ett mönster i det tror jag. Just det där tråkiga sexet som man har på 
en lördagskväll liksom eller….utan det var ju mycket kickarna man 
sökte, var ju till exempelvis att ha sex i offentliga miljöer…..där man 
skulle kunna bli påkommen,” (Lasse 428-431)

”Helena: Eller…….om man tänker på dom här porrtidningarna som 
jag läste då så…..det fi nns bara så många sätt att ha sex på, jag hade 
sett allting och lik förbannat så skulle jag köpa nästa nummer och 
nästa, nästa och nästa för det kanske skulle fi nnas nånting däri som 
jag inte sett förut, nånting som gav mig nån form av kick…….” (He-
lena 212-215)

”Sara: men jag behöver den här kärleken för att kunna……….jaa……..
för att………kunna leva, för det ger mig, det ger mig liksom en sån 
kick efteråt jag känner precis som att, både före och efter, först är det 
liksom som en jakt, att man lyckas få nån….sen efteråt känns det Yes! 
Nu! ..öh….ja! Då känner man liksom som ett lyckorus efteråt så……” 
(Sara 185-189)

De närliggande diskurser som används handlar kanske primärt om att an-
vända den feministiska diskursens objektifi eringsbegrepp. För de som haft 
sexuella relationer som en del i sin repertoar handlar det genomgående om att 
påpeka det förkastliga i att objektifi era andra och att påpeka hur det också 
gör det möjligt att behandla dem på ett sätt som de själva tycker är ovärdigt 
eller respektlöst. Ångest på grund av att man skadat eller sårat andra är 
också vanliga, precis som redogörelser för det förkastliga i att skada sig själv 
eller utsätta sig för risker vilket de fl esta jag talat med har gjort på ett eller 
annat sätt. Att inte värna om livet och hälsan är alltså någonting självklart 
förkastligt precis som det är att göra saker trots att man själv är medveten om 
att det skulle kunna skada eller såra någon annan – det vill säga att handla 
på ett speciellt sätt trots vetskapen om negativa effekter eller åtminstone 
möjligheten av sådana. Vi har redan mött sådana redogörelser i citaten ovan 
och för att spara utrymme vill jag referera till dem snarare än att presentera 
dem en andra gång. Arne valde att uttrycka det som att han onanerat med 
andras kroppar då de bara varit intressanta som kroppar för honom. Lasse 
och Cilla pratar om att de objektifi erat sina partners och har svårt att ens se 
dem som individer och att de bara kan ha en vänskapsrelation med någon så 
länge som denna individ är totalt ointressant som sexpartner. Lalander för en 
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liknande diskussion kring detta då han visar på hur missbruk har en temporal 
funktion i och med att det tillåter missbrukaren att reglera graden av ’action’ 
i sitt liv och jag ser inga problem med att anlägga samma perspektiv på det 
som kallas sex- och kärleksmissbruk i denna studie, missbruket används för 
att söka spänning eller avslappning (Se t.ex. Lalander 2003:14-17).

Här blir diskussionen om styrningsmentaliteter tydligt aktuell. Att utsätta 
sig för risker är någonting som så gott som alla använder som indikation på 
att det de har gjort är förkastligt, men varifrån kan en sådan tanke komma? 
Som jag tidigare nämnde är detta en konsekvens av att individen av idag 
utan att refl ektera över det allt mer har kommit att ta på sig ansvaret för 
sina handlingar och speciellt i relation till fara eller risk – någonting som 
kräver en kår av specialister och experter som kan varna och råda i frågan. 
För individen kan det upplevas som ett fritt val att lägga om sin livsstil för 
att undvika dessa faror eller risker, men det är bara möjligt så länge som en 
styrningsmentalitet är allmänt omfamnad i den kultur individen lever i. Detta 
behöver för den skull inte alltid vara av ondo utan gör naturligtvis också 
mycket nytta – poängen är att visa på principen för denna form av styrning 
utan att styra, att internaliserade tankar och tankemönster hos individerna 
får dem att reglera sig själva utan att stat, medicin eller någon annan aukto-
ritet explicit intervenerar i handlandet. 

För det är ju inte bara i relation till risktagande dessa individer har re-
gulativa tankemönster, vi har ju sett att de är lika tydliga i relation till hur 
man betraktar andra människor, av vilka orsaker man interagerar med andra 
samt en hel mängd tankefi gurer som reglerar det sexuella på ett sätt som 
ställer monogami och tvåsamhet i centrum samtidigt som sexualiteten binds 
samman med emotionell intimitet – var dessa tankefi gurer inte så befästa 
skulle dessa individer antagligen inte uppleva sådan ångest, sorg och smärta 
av att agera på ett sätt som går emot dem. Vissa tankemönster om vad som 
är normalt, vad som är eftersträvansvärt och vad som är rätt formar med 
andra ord deras upplevelser av sitt eget agerande – en mentalitet i dem sna-
rare än utanför dem låter dem uppleva världen på ett givet sätt snarare än 
på de många oräkneliga andra som teoretiskt är möjliga. Dessa mönster är 
dessutom inte fullt ut individuella, även om bedömningen av det onormala 
i hög grad är ett individuellt val. Snarare menar jag att dessa tankar får en 
stor del av sin kraft ur det faktum att andra lever efter dem och på så sätt 
tydliggör deras avvikelse, genom insikten om att andra skulle se på deras 
handlande med förvåning, avsky eller äckel. Dessa regulativa tankefi gurer 
verkar så att säga inom personen men får mycket av sin kraft ur andras 
handlande. Lika lite som alkoholmissbruk är möjligt att defi niera utanför en 
social kontext lika omöjligt är det att avtäcka sexmissbruk utanför sociala 
och samhälleliga ramar.
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KAPITEL 6

Avslutande refl ektioner

En slags sammanfattning
Här vill jag försöka knyta samman mitt resonemang och ta upp de fråge-
ställningar jag har lämnat i den löpande texten för att diskutera dem i det 
sammanhang som dessa kapitel tillsammans bildar som en helhet. Det är 
svårt att säga om det är missbruksproblemet som är komplext eller om 
komplexiteten snarast kommer ur att även missbrukare är människor som 
handlar i interaktion med andra och att interaktion alltid är komplex. Det 
må vara vilket som. För att försöka bringa någon form av ordning i denna 
komplexitet, och det är jag som forskare som väljer vilken form av ordning 
– inte empirin själv, så vill jag därför avsluta denna del med en slags övergri-
pande diskussion där jag lyfter upp frågor och trådar som jag upplever att 
jag inte fullt ut har redogjort för eller besvarat i texten fram till nu.

Finns sexmissbruk eller inte?
Som jag visade på kunde vissa kvinnor lika gärna ha hamnat i en studie av 
kvinnor med stark sexdrift och därför kommit att beskrivas som en kvinna 
med en stark sexualdrift där förklaringen stått att fi nna i hennes kropp. Här 
försvinner eventuella moraliska problem och istället är det kanske vettigt 
att diskutera hur kvinnor med denna biologiska rubbning kan lära sig att 
hantera detta samtidigt som andra lär sig att hantera att det fi nns sådana 
kvinnor. Här har otroheter, multipla partners och ett frekvent masturberande 
fått en form av någonting som närmast liknar ett handikapp. I min studie 
vittnar kvinnorna om samma saker men ser sig inte alls som individer som har 
en stark sexualdrift, deras tolkningsram är istället den förklaring som SLAA 
erbjudit dem och därför talar de om en sjukdom snarare än om ett handikapp. 
Beroende på hur de defi nierar och talar om sina problem handlar det i det 
ena fallet om en kroppslig åkomma och i det andra en själslig, kroppslig och 
social sjukdom. Så vad ska vi egentligen tro – fi nns sjukdomen eller inte? 

Ett något undfl yende svar, och det är det enda jag är beredd att ge i detta 
skede, är att ja – i sina konsekvenser fi nns båda dessa fenomen. För den som 
tror sig ha en kroppsligt betingad stark sexdrift kommer detta att leda till att 
han eller hon försöker lära sig att leva med den på samma sätt som man lär 
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sig att leva med ett handikapp. Han eller hon kommer inte att försöka bättra 
sig, skärskåda sina intentioner, gå på möten för att påminnas om sin avvikelse 
eller på annat sätt försöka förändra sig själv. Om man å andra sidan upplever 
sig lida av en sjukdom kommer det att leda till att individen inte försöker 
lära sig leva med sin sexualitet utan tvärt om ta kontroll över den. 

Mer än så har jag inte grund för att säga och jag vill återigen betona att 
svaret handlar om att fl ytta fokus från en objektiv oföränderlig sanning där 
ute till individernas meningsskapande i nuet – så länge som man upplever 
någonting på ett specifi kt sätt och handlar utifrån denna upplevelse kommer 
fenomenet att fi nnas i så mån att de har konsekvenser för hur dessa individer 
handlar, tolkar sitt eget handlande, låter sig infl ueras av vissa föreställningar, 
gör vissa val snarare än andra etc. (här ligger Thomas teoremet nära till 
hands). Huruvida fenomenet egentligen fi nns i en mer objektiv sann mening 
har jag fortfarande inget svar på och jag skulle dessutom ha svårt att tro 
på någon om han eller hon menade sig ha bevis för att den ena eller andra 
beskrivningen är den sanna. 

Är de sig själva då, eller?
Mina intervjupersoners berättelser om att de blivit någon annan av miss-
bruket eller att de på grund av missbruket inte blivit sig själva och därför 
måste försöka fi nna sig själva igen ska naturligtvis tas på allvar. På en feno-
menologisk nivå kan vi kanske till och med relatera till en sådan känsla av 
främlingskap inför oss själva, att inte riktigt kan känna igen oss i oss själva. 
Vill vi kommunicera denna känsla är vi så illa tvungna att uttrycka oss i 
termer av att inte känna oss som oss själva och, och det är en viktig poäng, 
faktiskt mena det när vi säger det. Ett par veckor senare träffar vi samma 
vän som bekymrat frågar oss hur vi mår nu – och visst är det då plötsligt 
möjligt att svara att man nu är sig själv och mena det. Nå, ljuger vi eller har 
vi menat det vi sagt vid alla tillfällen? 

Med risk för att avslöja mer om mig än jag borde ha vett att göra skulle 
jag vilja påstå att jag skulle kunna säga dessa saker och mena dem på allvar 
vid varje tillfälle. Och jag skulle kunna göra det utan att medvetet försöka 
manipulera någon eller medvetet ljuga om hur jag mår även om det natur-
ligtvis också är möjligt att ljuga för att uppnå något syfte med det. Varför 
skulle det då skilja sig mellan redogörelser för hur man upplever sin relation 
till sig själv och redogörelser för sin upplevelse av att vara kapabel att ändra 
på ett djupgående mönster i sin livsföring? Som jag upplever det spelar denna 
fråga ingen större roll för mitt arbete och jag tänker inte skriva en social-
psykologisk teori om jaget, vill man ha en sådan refererar jag gärna istället 
till George Herbert Mead och hans teori om jaget – vilken jag kommer att 
behandla i mitt teorikapitel i syfte att klargöra min ståndpunkt kring vad 
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det kan tänkas innebära att vara en individ. Däremot skulle jag vilja peka på 
en sak som talar emot att det ens är värt att grubbla sig svettig kring detta 
problem i nuläget och som gör det troligt att sådana utsagor är retoriska 
verktyg snarare än referenser till en verklighet. De som talar på detta sätt ger 
också utlopp för en idé om att de måste försöka hitta sitt sanna jag vilket gör 
det fullt legitim att ställa en fråga i detta sammanhang – om de inte vet vilka 
de egentligen är hur kan de då veta att de inte är sig själva?27

De två konkurrerande diskurserna kring sexualitet och drift
Jag har redan diskuterat studien kring kvinnor med stark sexualdrift och 
hur denna beskrivning och förståelse av kunskapsobjektet konstruerar dessa 
kvinnor, implicerar vissa saker som problem och bortser från andra. På 
samma sätt skapar SLAA sitt kunskapsobjekt och sin sjukdom genom den 
beskrivning de erbjuder. Men jag har inte berört de två kontrasterande be-
skrivningarna av sexualitet som jag redogjorde för i inledningen. 

Den essentialistiska förklaringen kring highly sexual women handlar om 
en slags positivistisk normalitetsdiskurs. De är avvikande i så mening att de 
avviker från ett genomsnitt, men till detta läggs inga moraliska valörer eller 
etiska värderingar (kan det tyckas, men det är inte sant eftersom detta är 
ofrånkomligt och i denna artikel istället läggs istället skulden på de andra, 
dubbelmoralisterna). Här är det den rena avvikelsen från ett genomsnitt som 
är det intressanta. SLAAs diskurs är även den en normalitetsdiskurs i så me-
ning att dessa individers problem med sexualiteten är grundad i den avvikelse 
som fi nns mellan dem och en tänkt grupp andra – de är således medvetna 
om att de avviker från en, om än mer diffus, normalitet även om den exakta 
avvikelsen som sådan inte är känd.28 Här fi nns det däremot direkta normativa 
och moraliska markörer med i konstruktionen av problemet. Det är inte bara 
en avvikelse från normen som är ett problem, det är också konsekvenserna 
av denna avvikelse i termer av att inte handla mot andra (eller sig själv) 
som de förtjänar. Foucaults beskrivning av den moralfi losofi ska diskursen i 
Antikens grekland är däremot en renodlad normativitets-diskurs i så måtta 
att den faktiskt inte berör vare sig avvikelser från genomsnitt eller någon 
otillbörlig behandling av eller handling gentemot andra. Den normativa 

27 Detta är en fråga som jag också återkommer till i min teori del där t.ex.  Gilbert 
Ryle (1949) menar att vi faktiskt inte kan skåda in i oss själva för att besvara 
 sådana frågor. Det är snarast genom att handla och refl ektera över oss själva och 
våra reaktioner som vi lär känna oss själva på samma sätt som vi lär känna andra 
enligt Ryle.
28 Med detta vill jag peka på att det fi nns en väsentlig skillnad i att avvika från en 
normalitet som defi nierats och synliggjorts av experter och en normalitet som man 
bara kan ana sig till hur andra upplever den – SLAAs medlemmar avviker från den 
senare sortens normalitet.
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diskursen fokuserar istället helt och hållet på individens hållning till sig själv 
och detta dessutom i relation till en teleologi snarare än en etik. Problemet 
låg inte i individens relation till vare sig sina handlingar som sådana, andra 
individer eller ett tänkt genomsnitt eller diffus normalitet utan helt och hållet 
i relationen till sig, det sanna och det rätta. Att mena att det är ett problem 
att handla på ett sätt som inte känns rätt eller som eventuellt skadar sig själv 
har alltså drag av denna diskurs.

Missbrukarnas avvikelser och konsekvenserna av 
att beskriva dem som de gör
På ett övergripande plan kan man kanske beskriva mina intervjupersoners 
konstruktioner av sina sexuella handlingar i termer av att vara förlustaffä-
rer. Med det menar jag att det inte förekommer något tal som på något sätt 
förhärligar det som de gjort, tvärt om talar de uteslutande om sitt tidigare 
handlande i nedsättande eller nedvärderande ordalag. Genom att referera till 
den förnedring handlandet lett till, till all den tid de spillt på detta och alla 
pengar de kastat bort på pornografi  målas en dyster bild upp. Men det räcker 
inte med det, de berättar också om allt de riskerat för en fl yktig upplevelse 
av upphetsning eller sexuell klimax och här fi nner vi berättelser om hur de 
riskerat sitt arbete, äktenskap, liv eller sin hälsa som de tydligaste markörerna 
på risktagande och förlustaffärer. Dessa framställningar underbyggs också 
genom att de systematiskt omtolkar det som fi ck dem att handla på detta 
sätt i lika negativa termer. Genom att berätta att de egentligen inte ville göra 
det som de gjorde eller genom att misstänka att de bara inbillade sig att de 
njöt när de egentligen skadade sig själva så tonas det som en gång i tiden 
lockade dem ner ytterligare i deras framställning. Kanske skulle man kunna 
säga att det sker en total omkastning mellan det svarta och vita i en svart-vit 
bild, insikten transformerar upplevelsen av individens biografi  och det är med 
sorg han eller hon ser tillbaks på vissa perioder i sitt liv. Man skulle således 
kunna säga att sättet att framställa sitt tidigare liv konsekvent tydliggör ne-
gativa konsekvenser av handlandet samtidigt som denna bild understöds av 
ett djupgående ifrågasättande av huruvida dessa handlingar var värda detta 
eller huruvida individen över huvud taget fi ck ut det han eller hon trodde.

I och med detta framstår handlingarna så att säga a priori som proble-
matiska, men det räcker inte för att göra det tydligt var gränserna mellan 
bruk och missbruk ligger och här menar jag att implicita referenser till det 
normala och till närliggande moraliska och etiska diskurser används för 
att legitimera och tydliggöra dessa gränsdragningar. Genom att beskriva 
sin sexuella historia som en historia med många partners blir det tydligt 
att han eller hon inte lyckats ha långvariga monogama förhållanden i den 
utsträckning som betecknas som normalt (även om detta är en outtalad 
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norm som med största sannolikhet ser annorlunda ut beroende på vilken 
samhällsklass individen tillhör, var i livet individen befi nner sig, storleken 
på den ort där individen bor osv.). Många berättar också att de haft korta 
sexuella förbindelser med människor som de inte ens attraherats eller varit 
intresserade av och även denna beskrivning gör det tydligt att de brutit mot 
en föreställning om att man bara blir så intim med någon som man är seriöst 
intresserad av. På samma sätt blir multipla partners eller många partners 
med kort mellanrum ytterligare markörer för brott mot sådana kulturella 
konventioner. Men den riktiga eldkraften kommer i och med att de faktiskt 
uppger att de inte har kunnat sluta när de så önskat – och är det någonting 
som vi föreställer oss är missbrukets och beroendets meningsbärande essens 
så är det just kontrollförlust. När man inte kan sluta har man problem, så 
enkelt är det faktiskt.

Genom att sedan tala om sina aktiviteter i form av kickar eller uppåt-
tjack eller som motsvarigheter till alkohol och narkotika är det möjligt 
att implicera en likhet mellan dessa sexuella aktiviteter och alkohol- och 
narkotikamissbruk. Jag visar också på hur många av de jag intervjuar talar 
om sug, baksmällor och abstinens. Tillsammans förstärker det intrycket av 
att det är så gott som omöjligt att avhålla sig från aktiviteten och att den i 
allra högsta grad är jämförbar med dessa mera erkända och kända missbruk. 
Konstruktionen av objektet sker så att säga på ett sätt som låter meningsin-
nehåll från en kemisk drogdiskurs glida över och färga förståelsen av deras 
upplevelser. Och hur skulle de kunna göra på något annat sätt? 

Jag tror inte att det är möjligt att prata om det som de upplever på något 
annat meningsfullt sätt givet den ståndpunkt de intar i relation till sitt pro-
blem, det vill säga att se det i termer av sjukdom – men det innebär också 
att det knappast skulle vara möjligt att uppleva ett dylikt missbruk på detta 
sätt om inte alkohol- och narkotikamissbruk var någonting allmänt känt. 
I en alternativ värld utan alkohol och narkotika skulle dessa individer, om 
det ens var möjligt att forma en sådan här upplevelse, vara tvungna att dra 
resurser från en helt annan diskurs för att göra sig förstådda på ett menings-
fullt sätt. Ett bra exempel på vad ett sådant resonemang innebär kan vi få 
hos Searle (1984) då han visar på hur metaforer för hjärnans funktion har 
skiftat över tid.

”Because we do not understand the brain very well we are constantly 
tempted to use the latest technology as a model for trying to un-
derstand it. In my childhood we were always assured that the brain 
was a telephone switch-board. (‘What else could it be?’) I was amused 
to see that Sherrington, the great British neuroscientist, thought that 
the brain worked like a telegraph system. Freud often compared the 
brain to hydraulic and electro-magnetic systems. Liebniz compared it 
to a mill and I am told that some of the ancient Greeks thought the 
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brain functions like a catapult. At present, obviously, the metaphor is 
the digital computer.” (Searle 1984: 44)

På detta sätt vävs förståelser, metaforer och diskurser samman. De bildar 
möjliga och omöjliga universa, de lägger grunden för mer eller mindre tro-
värdiga berättelser, former av narrativ osv. MEN Skulle du ta mig på allvar 
om jag menade att jag skrivit avhandlingen på grund av att jag inte kunnat 
sluta, att den är resultatet av kontrollförlust?

Sjukdomen som aktör eller förklaring?
Som jag tidigare nämnt är det orimligt att ta dessa missbrukares tal om 
sjukdomen som aktör på allvar i den meningen att vi utgår från att de de 
facto styrts likt marionetter av en sjukdom. Däremot har det i litteraturen 
kring narkotika och alkohol noterats att denna förklaring kan användas för 
att minska individens känslor av skuld och skam vilket innebär att vi kan 
förstå det som ett utpräglat retoriskt verktyg för att hantera skuld, skam och 
obehagliga känslor. Detta är i sig inget problem, tvärt om tycks det vara ett 
praktiskt sätt att hantera sin situation. Tjänar det ett nobelt syfte så ser jag 
inget problem med att låta denna metafor tjäna detta syfte, däremot anser 
jag att de som forskar kring ämnet inte bör inta det naiva perspektiv där 
likhetstecken sätts mellan utsaga och objektiv sanning. Sjukdom bör snarast 
förstås som en form av förklaring, ett sätt, bland många andra möjliga, att 
tala om och begripliggöra sitt handlande. Genom att förskjuta ansvaret till 
en sjukdom kan den retrospektiva tillbakablicken vila på en serie handlingar 
i god tro istället för på en historia av medveten deprivation – låt så vara om 
det gör någonting gott, kom bara ihåg att det är ett retoriskt verktyg, en 
metafor, ett narrativ.

Diskursens utkanter
Vilka historier är då förbjudna eller absurda i denna kontext? Om vi defi -
nierar kontexten som SLAAs syn på sex- och relationsmissbruk så blir det 
tydligt vilka former av berättelser som inte kan accepteras inom ramen för 
denna förklaringsmodell. Den essentialistiska materialistiska förklaring som 
ges i artikeln kring highly sexual women kan inte få rum i detta universa 
eftersom denna förklaring är amoralisk och därför inte heller gör individen 
ansvarig för sina handlingar på samma sätt som SLAA påbjuder. SLAAs syn 
på missbruk har ju trots allt en förankring i en människosyn där rationalitet 
har en odiskutabel primat i den meningen att man inom perspektivet aldrig 
ifrågasätter den egentliga möjligheten att självmant avstå från att ta en sub-
stans eller ägna sig åt en aktivitet. Biologiskt förankrade förklaringar blir 
således inte bara absurda utan också diskvalifi cerade då de inte kan ses som 
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annat än former av bristande motivation, sjukdomsinsikt eller ovilja att göra 
någonting åt sitt problem. Om de accepterade att handlingarna bottnade i 
en biologisk oförmåga att reglera sitt handlande så har SLAA inte mycket 
att komma med. Det program som erbjuds skulle inte kunna framstå som 
någonting annat än en pseudolösning av problemet eller som ett avancerat 
navelskåderi med syfte att skuldbelägga sig själv i grupp.

På samma sätt, och det bottnar i det paradoxala användandet av begrep-
pet kontrollförlust inom detta perspektiv, skulle berättelser om handlingarna 
i termer av att vara utfallet av den egna viljan inte passa in. Om individen 
handlade på detta sätt för att han eller hon ville det skulle hon ju inte vara 
missbrukare eller beroende – skiljelinjen mellan sjukdom och förkastlig 
moral stavas i detta perspektiv kontrollförlust. Trots det går vägen ut ur ett 
missbruk eller beroende genom förvärvandet av kontroll – även om denna 
kontroll diskvalifi ceras i termer av att vara en kompetens. Förvärvad kontroll 
skapar inte utrymme för att behärska sig i samspelet med aktiviteten eller 
substansen – en partiell kontrollförlust ses som ofrånkomlig. 

Den moralism som fi nns inbyggd i SLAAs perspektiv, vilket naturligtvis 
också gäller AA, NA och de andra 12-stegs grupperna, sätter också ofrån-
komligen fokus på individen i så mening att en förklaring till handlandet som 
uteslutande lägger skulden eller förklaringen utanför individen inte heller är 
acceptabelt. Perspektivet kan hantera att drogerna eller aktiviteten kan få 
individen att agera på ett speciellt sätt när han eller hon är under infl ytande 
av en substans eller handling – men inte till den graden att problemet fl yttas 
från subjekt till objekt. Marilyn mansons I don’t like the drugs, but the drugs 
like me29 är ett exempel på en förklaring som helt enkelt blir absurd. Återigen 
är det den grundläggande tron på individens förmåga att behärska sig som 
diskvalifi cerar dylika förklaringar – svaret är så att säga givet ’drogerna må 
gilla dig, men det är DU som tar dem!’.

På samma sätt kan inte heller den grekiska moralfi losofi n få plats inom 
denna förklaringsram eftersom även den saknar de moraliska valörer som 
SLAAs förklaring grundar sig på även om den delvis går att återfi nna i vissa 
av de narrativ jag samlat in. Det blir också omöjligt att hävda att relationen 
till andra och sin egen sexualitet är självvald, om individen inte accepterar 
att han eller hon drabbats av en sjukdom kan förklaringsramen inte fungera 
som en resurs för omtolkning på det sätt som SLAA förespråkar osv. Bryt-
ningen mellan normativitet och normalitet som jag tidigare nämnde blir i 
och med Foucault tydlig här. Antikens aristokrati brydde sig faktiskt inte om 
att försöka reglera sin sexualitet i relation till det normala medan det just är 
denna måttstock som idag tjänar som ett rättesnöre. Normativiteten bygger 
således på en helt annan tankefi gur där det sanna, det sköna och det rätta 

29 Marilyn manson – Anticrist superstar, Interscope 1996.
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ställs i fokus och problematiseras snarare än själva handlingen i sig. Antikens 
aristokrati problematiserade inte det faktum att de kunde utnyttja sin posi-
tion för att tvinga till sig sex av unga gossar, slavar eller ovilliga makor på 
grund av att det var deras rätt som fria män. Problemet identifi erades istället 
i relation till hur ofta de gjorde det, på vilket sätt de gjorde det och hur detta 
handlande påverkade deras relation till en förutsatt teleologi – alltså deras 
plats i världen. De ville alltså reglera sitt handlande i relation till en tänkt 
världens ordning för att på så sätt vara förvissade om att de handlade rätt. 
Vad mina intervjupersoner däremot ger uttryck för är ett problematiserade 
av det normala – onani, är som en av dem säger: ’säkert bra och så, men 
det fi nns ingen som säger hur mycket som är bra. Fem timmar kan inte vara 
normalt, det känns i alla fall inte så’ och därför måste det vara fel att göra 
så – det är en sådan logik de ofta ger uttryck för. 

Samtidigt fi nns det också en uttalad ovilja att uttala sig om vad som är 
normalt hos dessa personer, hur ska de kunna veta vad som är normalt och 
inte? En möjlig tolkning av denna ovilja att stipulera det normala skulle 
kunna ha sin förklaring i det som jag försöker peka på nu – nämligen det 
faktum att normalitet är en expertprodukt. Experter vet vad som är normalt 
och inte och har vi tvivel kring vår normalitet är det till experter vi vänder 
oss för att få svar på våra frågor. Ska en femåring vara så här vild? Är det 
normalt att tända på underkläder snarare än ägarinnan till desamma? Är det 
normalt att vara så här trött om jag sover åtta timmar om dagen? Och så 
vidare… Skiftningen mellan tankefi gurer har således förfl yttat frågan om in-
dividens levnadsstil är i samklang med det sanna till att istället gälla huruvida 
individens bruk, upplevelser och handlingar befi nner sig inom normalitetens 
gränser vilket är en helt annan frågeställning. Den ena frågeställningen står 
i relation till en kosmologi där allting tänktes ha sin plats i en större helhet 
medan den andra frågeställningen snarast fokuserar på huruvida frekvensen 
av någonting ligger inom ett intervall av normalitet. Den stora skillnaden 
mellan dem är att den sistnämnda frågeställningen har ett svar som ofta 
upplevs som absolut tillskillnad från den förstnämnda.

Ett större perspektiv
Det större perspektivet som rubriken implicerar handlar om behovet av att 
se på saken ur ett större perspektiv än det som studiet av enskilda narrativ 
kan erbjuda oss. Återigen är det genom Foucault och hans uttolkare vi kan 
anlägga ett sådant perspektiv på fenomenet givet att vi först formulerar en 
frågeställning som är relevant i sammanhanget. Jag tror att en sådan typ av 
frågeställning handlar om att t.ex. fråga sig varför människor refl ekterar över 
sin normalitet och känner sig tvungna att göra någonting åt de avvikelser 
som de kan fi nna hos sig själva. Det handlar alltså om att ställa sig frågande 
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till att vi faktiskt övervakar oss själva, och varför vi är så villiga att inte bara 
acceptera våra fel och brister utan också att göra någonting åt dem, ta ansvar 
för dem och sträva mot att förbättra oss själva. 

Självförbättringens sociala dimension kommer jag att delvis ta upp i mitt 
teorikapitel då jag skissar på en förståelse av emotionens roll för handling. 
Denna diskussion handlar dock, vill jag påstå, om någonting annat även om 
det fi nns en viss överlappning dem emellan. Nicolas Rose (1999) talar i sin 
bok Powers of freedom om någonting som han kallar gouvernment through 
the calculated administration of shame (Rose 1999: 73) vilket står för den 
dimension av social kontroll som på ett kalkylerat sätt kan byggas in i det 
liberala samhället där individens frihet ställs i fokus. Rose för på så sätt ett 
resonemang, i Foucaults anda, om att makt är någonting som omsluter oss 
alla och fi nns överallt snarare än centrerat till institutioner, personer eller 
represiva härskartekniker. Detta grundas i ett perspektiv där makt inte för-
stås i termer av att vara analog med makten att kunna få någon att handla 
på ett specifi kt sätt oavsett individens vilja genom möjligheten till repres-
siv intervention. Tvärt om tänker sig både Foucault och Rose makt som 
någonting som är allestädes närvarande eftersom den fi nns såväl inom som 
mellan individerna – makt förstås därför primärt som möjligheten att kunna 
få andra att övervaka och ange sig själva till experter vid minsta misstanke 
om avvikelse. Makt är att få andra att vilja reglera sig själva i relation till 
syften som inte är knutna till individen som sådan [högre syften] och att 
vilja korrigera sig. Rose menar att detta måste förstås som resultatet av en 
lång historisk process och skriver i relation till 1800-talets England och den 
liberalism som fanns där att:

”The government of freedom, here, may be analyzed in terms of the 
deployment of technologies of responsibilization. The home was to be 
transformed into a purifi ed, cleansed, moralized, domestic space. It was 
to undertake the moral training of its children. It was to domesticate 
and familialize the dangerous passions of the adults, tearing them away 
from public vice, the gin palace and the gambling hall, imposing a duty 
of responsibility to each other, to home and to children, and to wish 
to better their condition. The family, from then on, has a key role in 
strategies for government through freedom. It links public objectives 
for the good health and good order of the social body with the desire 
of individuals for personal health and well-being. A ‘private’ ethic 
of good health and morality can thus be articulated on to a ‘public’ 
ethic of social order and public hygiene, yet without destroying the 
autonomy of the family – indeed, by promising to enhance it.” (Rose 
1999: 74) 

Rose menar alltså att svaret på frågeställningen, åtminstone delvis, bör sökas 
i de historiskt förankrade styrningsstrategier som började tas i bruk under 
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denna period. Den liberala idén om en fri marknad för fria aktörer krävde, 
menar Rose, ett helt nytt sätt att regera över ett folk. Frihetens ethos gjorde 
härskande genom direkt repressiv makt svårhanterligt eftersom denna frihet 
skulle kväsas under en sådan regim – samtidigt hotade ett genuint frigörande 
av individen och dennes aktiviteter att sluta i veritabelt kaos och anarki. Att 
verka utan att synas, att styra och reglera utan att aktivt intervenera var 
den väg som återstod och det är än idag denna form av makt som får oss 
att vilja reglera oss själva, att självmant bekänna våra brister och att vilja 
inordna oss inom normalitetens gränser. Detta kräver dock någonting externt 
att relatera sig till, nämligen normerande normer – mätningar av diversitet 
med syfte att klargöra det genomsnittliga och i sin tur det normala spektrat 
av avvikelse kring detta genomsnitt – och det är här experten kommer in i 
bilden. Det är genom experten vi får alla mått på normalitet, genomsnitt-
lighet och avvikelse. Experten är också sammanlänkad med det rationella 
och står därför i de fl esta fall som garant för det sanna i de normaliteter 
som produceras och som en ytterligare effekt av detta också som garant för 
det goda i att vilja relatera sig till dessa normaliteter. För visst är det väl så? 
Vill vi inte borsta tänderna på rätt sätt för att få behålla dem så länge som 
möjligt? Vill vi inte sitta rätt framför våra datorer på jobbet för att kunna 
fortsätta arbeta hela vår produktiva del av våra liv? Vill vi inte uppfostra 
våra barn till kreativa, harmoniska och välanpassade individer genom att 
uppfostra dem på rätt sätt?

Listan kan göras oändlig, själv hoppas jag att dessa exempel gör åtmins-
tone en sak klar – tydliggörandet av normen föder implicit tanken om det 
rätta. Utifrån ett liknande resonemang menar Rose att sättet att härska 
transformerades till ett reglerande genom medel externa till makten. Genom 
stadsplanering kunde t.ex. rummet kontrolleras och det är i relation till de 
normer kring klädsel, hygien och nykterhet som ger inträde till många offent-
liga institutioner som Rose nämner den tidigare kalkylerade administrationen 
av skam eftersom den är en effekt av att individens yttre, status, nykterhet 
och normföljande eller normbrott tydliggörs i detta offentliga rum. Det är här 
fattigdom, dålig hygien och dåligt uppförande kontrasterar med det normala 
och på så sätt belägger avvikaren med skam och därigenom implicit med en 
motivation att anpassa sig. Makten utövas så att säga via andras blickar i 
kombination med individens internaliserade av det gällande normsystemet, 
det är en styrning av de normer den sociala kontrollen bygger vidare på. På 
samma sätt fi nns ett otal studier kring hur expertens normativa blick som så-
dan har en reglerande funktion och hur ett strategiskt placerande av experter 
i skolan, på arbetsplatsen och så vidare har en direkt reglerande inverkan på 
människors handlande (se ex Börjesson & Palmblad 2003, Hanson 1993). 
Rose förtydligar detta genom att sammanfatta det som:
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”This liberal strategy of government through the inculcation and sha-
ping of ’private’ responsibility assigns a key role to experts. For it is 
experts – fi rst doctors but later a host of others – who can specify ways 
of conducting one’s private affairs that are desirable, not because they 
are required by a moral code dictated by God or the Prince, but because 
they are rational and true. It is experts who can tell us how we should 
conduct ourselves, not in airy and vaporous moral nostrums, but as 
precise technologies for the care of the body, the care of others – the 
children, the old – and the conduct of our daily routines of life. The 
notion of normality, the invention of the norm, is the linchpin of this 
mechanism.” (Rose 1999: 75)

Normen och den påföljande normaliteten är på så sätt både en beskrivning 
av det vanligt förekommande och samtidigt också det önskvärda. Den kom-
mer ur den vilja att veta som Foucault (1993) talar om och den är regulativ 
så snart den formulerats och distribuerats. Den eventuella kontrollstat som 
det kan tänkas att detta reglerande skapar är dock knappt urskiljbar för den 
effektivt socialiserade eftersom socialisation är det samma som att interna-
lisera detta perspektiv, att erkänna det som oklanderligt, självklart och att 
därför sällan vara kapabel att ens ifrågasätta det. Detta har att göra med det 
ethos för friheten som ackompanjerar detta regulativa system. Likt Orwells 
samhälle i 1984 har även vi defi nitioner av frihet och civilisation och kanske 
skulle man kunna säga att den civiliserade och den frie är den som vill det 
rätta i meningen det normala och därför också önskvärda för såväl sin egens 
som andras skull. Rose beskriver det som:

”To be free, in this modern sense, is to be attached to a polity where 
certain civilized modes of conducting one’s existence are identifi ed as 
normal, and to simultaneously be bound to those ‘engineers of the 
human soul’ who will defi ne the norm and tutor individuals as to the 
ways of living that will accomplish normality.” (Rose 1999: 76)

På detta sätt knyts frihet och normalitet samman på ett intrikat sätt, möj-
ligtvis på ett sätt som inte kan leda till andra slutsatser än att lusten att 
handla på ett ‘onormalt’ sätt är detsamma som ofrihet.30 Rose menar att 
denna form av styre under 1900-talet länkats samman med den konsumtion 
som idag är en del av västvärldens befolknings identitetsskapande. Genom 
att välja mellan en outsinlig ström av varor, tjänster, karriärer m.m. kan 
våra val refl ektera våra jag, vår identitet. På så sätt integreras en marknad 
med en styrningsregim, för alla våra viljor att göra det rätta uppkommer en 
marknad. Identitetsskapande, konsumtion och självdisciplin vävs samman 
och inkluderar individen – på den andra sidan av normaliteten fi nner vi de 

30 DSM defi nierar ju missbruk och beroende som någonting som leder till ofri-
het.
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individer som inte kan konsumera, som inte förvärvat självdisciplinens tek-
niker och som därför inte är i en position att välja, de ofria. Exklusion och 
social marginalisering binds på detta sätt samman med det onormala där 
individens självreglerande förmåga ställs i direkt relation till social inklusion 
– något som är väldigt tydligt i samband med många av de fenomen som 
rör oförmågan att kontrollera sig själv. För det är inte bara alkoholister och 
narkomaner som exkluderas som en effekt av sin abnormalitet, detta gäller 
i samma grad den som konsumerar pornografi  under former som inte står i 
samklang med kulturella konventioner eller den som svälter sig själv inom 
en kultur där det är möjligt att äta sig mätt. Ju mer individen vägrar att foga 
in sig i normaliteten desto mer marginaliserad och exkluderad kan han eller 
hon räkna med att bli.
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KAPITEL 7

Vad är det som måste förklaras teoretiskt?

Det har nu blivit dags att återkomma till det inledande kapitlet i denna del 
och i mer detalj göra det tydligt vad det är som kräver teoretiska förklaringar. 
Tanken är också att kunna ta avstamp i empirin och synliggöra vad det är 
i deras berättelser som kan ses i termer av att vara problem som kräver 
teori. Här gäller det som jag varit tydlig med innan att balansera mellan att 
se utsagorna som narrativ i den meningen att de kan behandlas som ärliga 
försök att redogöra för olika tankar och handlingar samtidigt som de inte 
kan förväxlas med några regelrätta utsagor om verklighetens beskaffenhet 
– upplevelsen kan därför tas på allvar medan sanningsanspråket inte alltid 
är möjligt att acceptera.

En av de obestridligt viktigaste upplevelserna de berättar om är det som 
de kallar kontrollförlust – en oförmåga att reglera sitt handlande i relation 
till en eller fl era former av handling. Innan vi kan ge oss in på detta mer 
i detalj måste vi dock göra en sak tydlig, nämligen en slags förståelse av 
kontrollförlustens gränser. En fråga man kan ställa sig handlar om huruvida 
kontrollförlust är någonting som kan uppstå i relation till vad som helst 
eller om det fi nns någon knytpunkt mellan kontrollförlust och handlingen 
i sig? Mitt förslag på svar är relativt simpelt eftersom jag menar att det 
är mycket tydligt att det som omnämns som kontrollförlust tenderar att 
inträffa i relation till handlingar eller intressen som engagerar individen 
djupt. Detta skulle i så fall förklara varför vi så sällan ser människor med 
en fullt utvecklad kontrollförlust i relation till sockerkaksbak, biltvättande, 
strykning eller andra aktiviteter som människor vanligtvis sällan utvecklar 
djupa engagemang till. En sådan förklaring gör det också begripligt varför 
patienter inom psykiatrin så sällan upplever beroende i relation till medici-
ner som förvisso påverkar neurokemin hos dem, men vars upplevelser inte 
är särskilt behagliga.31 Poängen är alltså att göra det tydligt hur vi måste 

31 Neuroleptika ger vanligtvis mindre behagliga effekter som t.ex. stelhet, extrem 
muntorrhet och känslor av att all tankeverksamhet avtar. Även om många av dessa 
preparat verkar på samma receptorer som bl.a. amfetamin så uppstår sällan om 
någonsin beroende i relation till dessa preparat – tvärt om är psykiatrins större ut-
maningar att få patienterna att ta medicinerna när de mest akuta effekterna av en 
psykos klingat av. Det skall dock noteras att dessa preparat hämmar frigörandet av 
transmittorsubstanser till skillnad från t.ex. Amfetamin som ökar dessa processer 
– de är med andra ord inte fullt ut analoga.
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kunna skilja ut engagemang och intresse från beroende på samma sätt som 
vi behöver göra åtskillnaden mellan beroende och behov – frågan är bara 
om dessa åtskillnader är plausibla, fruktbara eller ens möjliga. 

Här tror jag ett par personliga upplevelser kan hjälpa till att göra detta 
problem klart. Ibland öppnar jag en påse jordnötter när jag lagar mat och 
bestämmer mig ofta för att inte småäta eftersom det är så svårt att sluta när 
man väl har börjat – trots det är det ofta en mager om inte tom påse som 
ligger bredvid spisen dagen efter, hur går det till? Det händer också att jag 
knäpper på datorn för att kolla mailen, men fi nner mig inne i nåt picklande 
med en eller annan inställning i ett program jag inte ens skulle använda fl era 
timmar senare, hur kan det bli så? Vi måste alltså, för att inte totalt famla 
i mörker, kunna frambringa en trovärdig teoretisk förklaring till varför vi 
överhuvudtaget handlar och varför vi så ofta tenderar att avvika från våra 
ursprungliga planer eller intentioner under handlandets gång. Vi behöver med 
andra ord en generell handlingsteoretisk ram att förhålla oss till.

Men det räcker inte med det. Om vi återvänder till exemplet med jordnöt-
terna måste vi också kunna förstå hur och varför jag kan känna mig själv på 
ett sådant sätt att jag är medveten om min bristande förmåga att låta bli att 
äta upp en av ingredienserna och att jag därför kan försöka förhålla mig till 
ett återkommande handlingsmönster hos mig (mao. föresätta mig att inte äta 
upp nötterna som vanligt). Denna förklaring måste samtidigt förhålla sig till 
det faktum att jag trots mina invanda mönster sällan gör någonting på exakt 
samma sätt, i exakt samma ordning eller i relation till något annat statiskt 
mönster. Förklaringen måste alltså också kunna ta hänsyn till en ständigt 
närvarande kreativ potential som för det mesta handlar om smärre varia-
tioner på samma teman men som ibland trancenderar alla tidigare mönster 
och på så vis blir nyskapande (kreativa). Det fi nns alltså ett spänningsfält 
mellan den konsistens som gör att såväl jag själv som andra kan sägas känna 
mig som den kreativitet som kan slå både mig själv och andra med häpnad 
– även detta kräver en plausibel förklaring som kan infogas i den teori som 
jag pekade på ovan. 

Ett tredje fält som tangerar det detta handlar om den emotionella aspek-
ten i allt socialt handlande. Det jag främst anser vara ett intressant fält att 
begripa är det emotionella spänningsfält som uppstår när social interaktion 
stöter på någon form av motstånd. Det emotionella utfallet hos individen är 
i dessa fall produkten av en refl exiv process och en självkänsla som både har 
sin grund i andras åsikter om individen och handlingen som individens egna 
refl ektioner kring sig själv och sitt handlande. Detta samband är således av 
en mer dialektisk än kausal art och därför svårare att förstå samtidigt som 
dialektiken öppnar upp för icke deterministiska förklaringar och en proces-
suell syn på självkänsla och handling. 
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För att sammanfatta detta krävs det med andra ord en plausibel teori om 
hur en individ över huvud taget kan tänkas vara kapabel att handla givet 
att vi överger kropp – medvetande dualismen. Detta är med andra ord en 
relativt elementär teoretisk bas där handlingars rationalitet eller moralitet 
helt sätts inom parentes. I ett andra led behöver vi förstå hur den individ 
som tecknats ovan är kapabel att utveckla ett unikt jag som trots sin unika 
prägel inte är löskopplat från omgivningen och miljön i vilket det uppstår 
– det vill säga ett socialiserat jag kapabelt att fungera i relation med andra i 
sin omgivning utan att för den skull framstå som direkt eller indirekt kon-
trollerad. I ett tredje led krävs en förståelse av hur individualiteten förhåller 
sig till vanor och nyskapande. Å ena sidan framstår vi både för andra och 
oss själva som i någon mening givna samtidigt som vi trots detta aldrig kan 
fångas i någon beskrivning av mönster, rutiner eller vanor. Denna skiss måste 
också kompletteras med en förståelse av den emotionalitet som inverkar på 
individens handlande, tendenser att handla på vissa sätt snarare än andra 
samt den feedbackmekanism som handling har på individens själv.

I nästkommande del kommer jag att ta mig an detta teoretiserande. Jag 
kommer först och främst att peka på hur vi kan förstå individen på ett teo-
retiskt koherent sätt som avviker från den vanligt förekommande idén om 
människan som kropp och medvetande. Denna teoretiska bas kan också 
utökas till att ingripa förklaringar av hur socialisationen lägger en grund 
för ett medvetande hos individen och hur detta gör honom eller henne be-
nägen att handla på vissa sätt snarare än andra. Genom att också undersöka 
vår relation till kroppen och omedvetna dispositioner kan detta perspektiv 
utökas och ge en relativt enhetlig förståelse av socialisation, individualitet 
och socialitet. För vi dessutom in en emotionell aspekt i denna diskussion 
skapar vi också utrymme för att ta hänsyn till hur individens upplevelser av 
sig själv och andras responser på honom eller henne disponerar individen att 
agera i liknande situationer i såväl nuet som framtiden. Utifrån detta för jag 
sedan ett resonemang kring hur det som idag betecknas som missbruk och 
beroende kan omtolkas inom denna teoretiska ram samt vilka konsekvenser 
detta har för en tänkbar förståelse av dessa fenomen. 
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DEL III

Ett nytt perspektiv på vanemässiga

handlingsmönster
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Kopplingen mellan handlingsteori och missbruk
Denna sista del i avhandlingen menar jag är mitt bidrag till forskningen 
kring missbruk och beroende. Även om det fi nns teoretiska utgångspunkter 
som tangerar min position, se t.ex. Weinberg (2002) och Lalander (2003), 
så menar jag att jag de facto tillför någonting nytt till denna forskning i och 
med att jag försöker formulera ett sammanhängande perspektiv med vilket 
dessa fenomen är möjliga att förstå. Hur fruktbart perspektivet är kan endast 
framtiden utvisa, men min ambition är att framställa det så pass klart att 
det ska vara möjligt att generera hypoteser ur teorin för att närmare testa 
perspektivets och teorins förklaringskraft. Ett första steg mot detta mål fi n-
ner man i denna del där jag visar på hur redan befi ntlig teori kan tolkas och 
förstås ur detta perspektiv. Denna del är dock alltför marginell för att ses 
som ett defi nitivt bevis på att teorin i förlängningen är bättre eller sämre än 
andra förklaringar – dock är det så vitt jag kan förstå den första samman-
hängande teorin som tar sig an den ontologiska frågeställningen kring vad 
det som vi idag kallar missbruk och beroende kan tänkas vara. Perspektivet 
utgör därmed ett radikalt avsteg från den forskning som anammar och byg-
ger vidare på DSMs stipulativa defi nition. Huruvida detta är en styrka eller 
svaghet återstår också för framtiden att utvisa. 

Att ta vägen via handlingsteori kan kanske verka som ett udda val, men 
det fi nns skäl att misstänka att en sådan väg kan ge oss insikter som andra 
perspektiv och teorier inte låter oss se samtidigt som det också avmystifi erar 
de annars så exotiska fenomenen – att missbruka någonting jämställs inom 
detta perspektiv med att bruka någonting. Detta innebär att de moraliska 
valörerna, normativa värderingar och andra värdeomdömen sätts inom pa-
rentes i betraktandet av fenomenen, men det betyder INTE att dessa hand-
lingars brott mot normer, moral och värden negeras. Det handlar snarare om 
att försöka renodla missbrukshandlingar för att se hur de handlingsteoretiskt 
kan göras begripliga – i ett andra led kan man dock utan problem återinföra 
moral, normer och värderingar i syfte att påvisa hur dessa handlingar leder 
till missär, lidande och problem. Till detta sistnämnda syfte krävs dock ingen 
speciell teori – det är moraliska omdömen och de kan i sista instans inte 
grundas på vetenskap utan har alltid sin rot i ett samhälles övergripande 
värderingar.

Jag kommer med andra ord att utgå från att det handlande som missbru-
kare är inbegripna i inte avviker avsevärt från andra former av handling (i 
sin renodlade form) och att vi de facto kan förstå missbruk och beroende 
genom att se vad det är som är signifi kant för dessa former av handling. En 
implikation av detta tillvägagångssätt är att den så kallade soffpotatisen 
också får en plats i avhandlingen, precis som den slukade entusiasten och 
den monomana samlaren. Antagligen är inte någon av dessa fi gurer vanliga 
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i sin renodlade form, men jag misstänker att vi alla har drag av den ena eller 
andra och att detta sätt att handla på därför är relativt allmänmänskligt. 
Det som skapar missbruk är inte sättet att handla eller mystiska grunder till 
handlingen, missbruk är en etikett vi sätter på handlingar som avviker från 
den allmänna moralen och som leder till problem. Dessa problem är dock 
inte heller någonting som direkt står i relation till handlingen utan snarare till 
samhällets sanktionssystem – samhället producerar avvikelse som en effekt 
av att vissa handlingar kontrasterar alltför bjärt med den allmänna moralen. 
Men, och det är en viktig punkt, det betyder inte att vi skulle kunna upphäva 
missbruksproblem genom att t.ex. legalisera droger och drogbruk – även om 
lagen till viss del är en kodifi ering av den allmänna moralen i ett samhälle så 
är den trots allt en alltför extern faktor för att ha kraft att inverka på männis-
kors föreställningar och meningsskapande. Att narkotikabruk legaliserades 
skulle med andra ord knappast minska andras ogillande av aktiviteten och 
på grund av detta skulle sociala sanktioner trots ändrad lagstiftning sannolikt 
ge upphov till social marginalisering och främlingskap för brukarna oavsett 
deras ändrade juridiska status.

Missbruk leder till problem och det är ingenting som negeras inom denna 
teori även om grunden till problemen till viss del relativiseras och förskjuts till 
juridik och praktiker i samhället – kopplingen mellan narkotiska substanser 
och hemlöshet går ju som vi alla vet inte via drogen, det är i mötet mellan en 
missbrukare och grannar, hyresvärdar, poliser och socialarbetare som problem 
synliggörs, defi nieras och leder till konsekvenser. Det går därför inte att lägga 
all förklaringskraft på substansen, inte heller på samhället eftersom samhäl-
leliga reaktioner inte kommer utan att individen uppmärksammar parterna 
på sitt missbruk genom störande eller avvikande beteende, illegala aktiviteter 
eller andra opassande handlingar. Men att ensidigt lägga för klaringen till 
individen är också problematiskt eftersom han eller hon sällan kan tänkas 
ha agerat så som han eller hon gjort i syfte att bli hemlös, arbets lös eller på 
annat sätt socialt marginaliserad och alienerad. Förklaringar som sätter in-
dividen i centrum måste därför lyckas med konststycket att på ett teoretiskt 
koherent sätt förklara social handling generellt och missbruk specifi kt utan 
att ensidigt referera till individers kognition och som jag ser det återstår bara 
en möjlig väg – nämligen att förklara dessa handlingar genom att visa på hur 
vi alla lägger oss till med vanor, manér, preferenser, omedvetna sätt att hantera 
vårt liv på, icke refl exiva sätt att lösa problem eller ta oss an situationer och 
hur detta i slutändan faktiskt leder till att vi retrospektivt kan se mönster i 
vår livsföring vilka vi fram till dess varit omedvetna om samtidigt som dessa 
faktiska mönster i ärlighetens namn inte kan förstås som konsekvenser av 
medvetna syften och mål (se t.ex. Collins 1992, Bauman 2004).
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Vi måste alltså ha en förklaring till hur vi handlar i vår vardag, hur vår 
relation till våra handlingar över tid kan tänkas se ut och fungera, hur 
emotioner och självkänsla spelar in i vår tolkning av situationer, hur och på 
vilka grunder vi upplever möjligheter och begränsningar i relation till sociala 
situationer och hur vår relation till vårt jag kan tänkas fungera. Givet att alla 
dessa komponenter fogas samman och länkas med en teoretisk ram som kan 
ta med individens position i ett samhälle och hans eller hennes möjlighet att 
påverka sin livssituation så fi nns en relativt underbyggd teoretisk grund att 
stå på i teoretiserandet kring fenomenen missbruk och beroende. 
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KAPITEL 8

Kritiken av tre handlingsteoretiska perspektiv

För att hålla den argumentativa tråden tydlig är det viktigt att klargöra var-
för jag bemödar mig om att ta avstånd från Descartes kropp – medvetande 
dualism och vad kan fungera bättre än en redogörelse för den kritik som kan 
riktas mot perspektivet tillsammans med ett tydliggörande av de problem 
som perspektivet ger upphov till? 

Genom att presentera Ryles (1949) kritik av det som han kallar the ghost 
in the machinery myth klargör jag varför dualismen som idé är problematisk 
samtidigt som denna kritik också skvallrar om hur en eventuell lösning kan 
komma att se ut. Trots denna massiva kritik av dualismen kan inte Ryles 
kritik utsträckas till att gälla ett närliggande perspektiv som kännetecknas 
av att de helt bortser från ett medvetande, hur det än må se ut. Detta andra 
perspektiv känner vi som behaviorismen – tanken om att vi slumpmässigt 
handlar på ett sätt som gagnar eller belönar oss och att detta i förlängningen 
leder till att vi upprepar de handlingar som gav oss någon form av belöning. 
Här är det Merleau-Ponty som erbjuder en kritik av detta perspektiv och 
på så sätt stänger dörren för förklaringar där stimulus tänks kunna förklara 
respons även i relation till avancerade handlingar då modellen som sådan 
förutsätter att handlingar kan brytas ner i kedjor av betingade responser. 
Som Merleau-Ponty visar är det problematiska med dessa teorier inte med 
nödvändighet det samband mellan stimulus och respons som de bygger på 
utan antagandet om att dessa komponenter förklarar handling utan att 
någonsin förutsätta eller referera till medvetande. Den tredje modellen, en 
slags transponeringsmodell där mening transponeras ner till biokemi är den 
sista modellen som kritiseras i detta kapitel eftersom även denna modell bär 
på två stora brister som gör den svår att använda inom ett perspektiv där 
människan ses som i grunden social.

Gilbert Ryle och spöket i maskineriet
Ryle (1949) menar att det fi nns en doktrin i vårt samhälle som är så vanligt 
förekommande och så marginellt kritiserad att den kan förstås som den 
offi ciella teorin om hur människan är beskaffad. Denna doktrin, som här-
stammar från Descartes, säger att alla friska människor kännetecknas av att 
ha ett medvetande (psyke) och en kropp (soma). Kroppen kännetecknas av 
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att ha en utsträckning i såväl tid som rum medan medvetandet bara har en 
utsträckning i tid – det antas alltså vara omöjligt att lokalisera medvetandet 
till en specifi k plats i kroppen. Som en konsekvens av detta ses kroppen som 
offentlig i så mån att den är möjlig för andra att observera medan medve-
tandet ses som privat och oåtkomligt för andra att inspektera, det är således 
bara innehavaren till medvetandet ifråga som har tillgång till det via intros-
pektion. Några teoretiskt problematiska punkter kommer därför att handla 
om hur objekt utanför individen kan inverka på individens tankar och hur 
individens tankar kan överföras till kroppen så att den handlar i enlighet med 
medvetandets önskningar. Trots individens unika tillgång till sitt medvetande 
har vi än idag ingen förståelse för hur dessa transaktioner mellan kropp och 
medvetande går till – det tycks alltså fi nnas ett spöke i maskineriet, eller 
som denna entitet döpts till inom den psykologiska kognitionsforskningen, 
homunculus. Inom detta perspektiv tänks olika fenomen vara kroppsliga eller 
mentala och det mentala utmärks av att sakna en utsträckning i rummet, det 
vill säga vara omöjligt att betrakta och därför att spatialt lokalisera. Detta 
betyder alltså att vi aldrig kan vara säkra på att andra har ett medvetande 
– vi kan hoppas att så är fallet, men vi kan aldrig vara säkra på det. Detta 
innebär att kroppar kan mötas men inte sinnen, inte utan ett medium det 
vill säga. Denna doktrin leder därför lätt vidare till ett antagande om att det 
enda sättet sinnen kan mötas på är genom att vi använder ord för att beskriva 
vad som händer i våra sinnen – en tanke om att språket refererar till inre 
mentala processer som bara kan delas med andra via ett språk (Ryle 1949: 
13-16). Ryle hymlar inte med det syfte han har med boken the concept of 
mind när han direkt efter att ha redogjort för denna skiss av den offi ciella 
teorin skriver:

“Such in outline is the offi cial theory. I shall often speak of it, with 
deliberative abusiveness, as ‘the dogma of the Ghost in the machine’. 
I hope to prove that it is entirely false, and false not in detail but in 
principle. It is not merely an assemblage of particular mistakes. It is 
one big mistake and a mistake of a special kind. It is, namely, a cate-
gory-mistake. It represents the facts of mental life as if they belonged 
to one logical type or category (or range of types or categories), when 
they actually belong to another. The dogma is therefore a philosopher’s 
myth. In attempting to explode the myth I should probably be taken 
to be denying well-known facts about the mental life of human beings, 
and my plea that I aim at doing nothing more than rectify the logic of 
mental-conduct concepts will probably be disallowed as mere subter-
fuge.” (Ryle 1949: 17)

Ryle går alltså med full kraft till attack mot den dogm han menar är ett enda 
stort missförstånd, eller som han kallar det, kategorifel. Men vad menas med 
ett kategorifel? Ryle ger fl era exempel på sådana, när en man efter att ha 
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guidats runt på campus säger att han är redo att se universitetet har han just 
begått ett sådant kategorifel – han har missat att husen som bildar campus 
är detsamma som universitetet. På samma sätt har mannen som säger sig 
ha fyra bröder, Jens, Jerry, James och sig själv begått samma fel eftersom 
han har missförstått att han inte kan räkna sig själv som både sig själv och 
som en av bröderna. Det är det som kännetecknar kategorifel, att samma 
sak räknas som två olika saker. Ryle kallar det för dualismens doubling up 
effect och menar i relation till avhandlingens fokus att det leder till att man 
inom detta perspektiv tenderar att t.ex. se intelligens och beteende där det 
egentligen bara fi nns intelligent beteende. 

Som jag nämnde tidigare fi nns det åtminstone två punkter som är proble-
matiska för den som omfamnar teorin och samtidigt vill kunna göra anspråk 
på att kunna förklara hur människan är kapabel att handla – det handlar 
om glappet mellan det som Descartes kallade res cogitans, medvetandet, och 
res extensa, kroppen. Om medvetandet inte har en kroppslig förankring, 
och det menade verkligen Descartes, så måste vi fråga oss hur medvetan-
det kan få kroppen att röra sig och handla i enlighet med medvetandets 
önskningar. När någon betraktar en handling ur detta perspektiv innebär 
det att så snart en intelligent handling kan iakttas så måste det intelligenta 
i handlingen tillskrivas en annan placering än i den kropp som handlade, 
eftersom kroppen (utan intellekt) ses som dum livlös materia. Det intelligenta 
i handlingen måste med andra ord lokaliseras någon annanstans och det är 
här som den psykiska eller mentala sfären tjänar sitt syfte, det är i denna sfär 
det intelligenta i handlingen måste sökas inom den dualistiska ramen. Är det 
medvetandet som styr kroppen likt en maskin så innebär det att förståelse 
per defi nition också per automatik innebär en förmåga att handla – men 
är det verkligen så?

Är det inte så att vi alla fl era gånger i livet trott oss ha förstått någonting 
bara för att upptäcka att så inte är fallet när vi försöker handla utifrån vår 
förståelse? Vi tvingas därför ta ställning till huruvida vår vardagliga upp-
levelse av dessa fenomen går att förena med den fi losofi ska förståelsen av 
detsamma. Konkret kan vi alltså fråga oss huruvida det räcker med att någon 
säger sig ha förstått någonting för att vi ska vara övertygade om att så är fallet 
och om vi i vår vardag upplever det som tillräckligt att förstå någonting för 
att också vara övertygade om att vi kan tillämpa denna förståelse fullt ut? 
Ryle är därför skeptisk till vad förståelse skulle vara om det inte handlade om 
vår förmåga att tillämpa och tala meningsfullt om någonting. Vi måste också 
– förutsatt att vi går med på att det är möjligt att avgöra huruvida någon kan 
någonting eller ej – vara på det klara med att denna värdering har sin rot i 
intersubjektiva kriterium. Detta innebär att när vi talar om bedömning av 
kompetenser så betyder det oundvikligen, i och med att denna bedömning är 
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bedömningen av huruvida någonting följer en norm, att vi talar om någon-
ting normativt och socialt snarare än om en inre process. Dessutom påpekar 
han att vi, trots dualismens tanke om vår unika tillgång till vårt medvetande 
via introspektion, faktiskt inte kan skåda in i oss själva för att se om vi har 
förstått någonting eller ej och menar därför att det beror på att det inte fi nns 
någonting att beskåda eller ta lärdom av där. Tvärt om menar han att vi lär 
känna oss själva på samma sätt som vi lär känna andra.

Ryle menar därför att den fi losofi ska principen inte är hållbar eftersom 
ett av de krav vi ställer på förståelse handlar om att vi förväntar oss att en 
individ som säger sig ha förstått någonting också ska kunna göra det han 
eller hon har förstått, eller åtminstone kunna tala meningsfullt om det (kalla 
det en praktikens primat). Kunskap kan alltså inte vara någonting annat än 
förmågan att handla, en tanke som inte är lätt att förena med dualismens 
antaganden. I relation till dessa frågeställningar måste vi också fråga oss hur 
medvetandet eller psyket får kroppen att handla. Det gängse svaret är att 
detta sker via viljehandlingar. Viljehandlingar är benämningen på den tänkta 
process som fungerar som ett medium mellan en önskan att röra kroppen 
och den exekvering kroppen sedan utför av denna vilja. Men om det är så 
det fungerar så borde denna process gälla själva viljan också menar Ryle, det 
vill säga att viljehandlingen måste föregås av en viljehandling att vilja ha en 
viljehandling. Och denna viljehandling borde i så fall föregås av ytterligare 
en viljehandling att vilja ha en viljehandling ad infmitum32. Denna ändlösa 
spiral kallas för infi nit regress och är ett problem som tenderar att hemsöka 
den dualistiska fi losofi n. Det är problematiskt att vi hamnar här, men än mer 
problematiskt är det att det inte fi nns någon annan väg ut ur denna teoretiska 
rävsax. Om idén om viljehandlingar inte gäller för viljehandlingar måste 
vi fråga oss varifrån de i så fall kommer – till buds står bara den dumma 
kroppen eller alternativt en okänd entitet som i så fall styr oss utan att vi 
har någon del i processen, någonting annat än vare sig kropp eller själ. Ryle 
menar naturligtvis att det inte fi nns någon väg ut, att rävsaxen är ett tecken 
på att tankefi guren i princip är felaktig.

Genom att föra in begreppet know-how försöker Ryle visa på att den 
dualistiska uppfattningen om refl exivitet som en effekt av propositionellt 
tänkande bara leder till en olöslig infi nit regress där varje beslut måste ha 
föregåtts av ett beslut att ta ett beslut som också det måste ha föregåtts av en 
infi nit mängd beslut. Detsamma gäller för övrigt också ett sådant fenomen 
som tro (för en liknande kritik se Bourdieus kritik av RAT 1990: 48-50).33 
Den enda vägen ut ur sådana tankespiraler är helt enkelt att betrakta det 
som dualisten skiljer ut som en specifi k tankeprocess som en integrerad del 

32 Ad infi nitum = och så vidare i all evighet.
33 RAT = Rational Action Theories
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av handlingen. På så sätt kan vi förstå tänkandet som en kapacitet i sig, 
som någonting vi gör istället för att se det som resultatet av någon spöklik 
process vi ändå inte kan redogöra för.34 Att tänka blir då även det en form 
av handlande, Crossley (2001) uttrycker det som;

“What makes the arguments of a philosopher or anybody else intel-
ligent or thoughtful is not some act which predates the argument, 
Ryle argues, but rather the way in which the argument itself is ‘done’, 
the skill or embodied competence it entails. The brilliance of the phi-
losopher, no less than the act of the boxer or gymnast, rests upon an 
acquired and embodied capacity or skill to do certain sorts of things 
to certain sorts of standards. And this learned bodily competence is 
the ‘bottom line’. It is not grounded by any refl ective considerations, 
conscious or otherwise, about the processes involved. One just does 
it.” (Crossley 2001:52)

Detta innebär att åtskillnaden mellan intellektuell och manuell handling sud-
das ut eftersom det bara är två olika sätt att handla i världen. Det tänkande 
som fi losofen visar prov på måste alltså ses som en kroppslig teknik vilket 
innebär att förkroppsligande är ett grundläggande element i såväl tankehand-
lande som i mer kroppsliga handlingar.

Länken mellan kroppen och medvetandet kan också, som jag nämnde 
tidigare, göras problematisk i och med att vi undersöker dessa storheters 
möjligheter att påverka varandra. I relation till kognitiva teorier som förut-
sätter att vi har perceptioner som vi sedan blir medvetna om blir detta extra 
tydligt. Tanken bakom dessa teorier är att perceptionen är kroppslig och att 
den inte blir medveten förrän den uppfattats av medvetandet – frågan är 
bara hur detta går till. Många av dessa teorier förutsätter att vi har en slags 
inre bio där perceptioner görs tillgängliga för medvetandet och att vi också 
kan återuppleva episoder och bilder genom att betrakta dem i vårt medve-
tande.35 Ryle menar återigen att tanken i princip är felaktig och kritiserar 
därför denna förståelse av medvetandet. Att vara medveten, menar Ryle, är 
att vara medveten om någonting annat än sin medvetenhet. Det fi nns ingen 
länk mellan sensation och perception i så mening att vi blir medvetna om att 
vi har en hörselperception eller en synperception som vi sedan kan besluta oss 
för att ta del av eller ignorera. Tvärt om så är det snarast så att vi hör någon 
skratta eller ser en bil köra förbi utan att vara medvetna om den ”rena” per-
ceptionen i sig. Att vara medveten om är alltså i detta perspektiv detsamma 

34 Ryle skrev detta redan 1949 och det kan tilläggas att man inom psykologin 
fortfarande brottas med detta spöke som vanligtvis går under namnet homunculus. 
Inom den kognitionsforskning som idag bedrivs är denna spöklika process fortfa-
rande ett mysterium som inte på långa vägar är löst, vilket skulle kunna förstås som 
att detta tänkande i vissa fall leder oss in i tankemässiga återvändsgränder.
35 Denna tradition har sitt ursprung ur Francis Galtons studier av ‘mental images’ 
se ex Reisberg 1997 för en översikt.
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som att fi nnas till i världen – Crossley förtydligar hur detta kategorifel får 
konsekvenser för hur vi teoretiserar kring dessa fenomen;

“The ‘doubling up’ involved in dualism is clearly apparent here. The 
dualist assumes, from the fact that we perceive the world, that there 
must be a place where this perception takes place – an inner cinema 
– and that our perceptions are something which we perceive. Ryle, by 
contrast, insists that what we perceive is the world and that perceiving, 
as such, is not a thing which could be perceived. As with emotion, 
consciousness consists in our embodied relationship to the world.” 
(Crossley 2001:48) För en utförligare redogörelse för detta se Ryle 
1949: 81-111, eller Fingarette 1998.

Tanken Ryle för fram är helt enkelt att vi hör, ser eller känner saker och att 
saken inte är så mycket mer komplex än så. Det krävs förvisso att vårt öga, 
vår synnerv och den del i hjärnan som tar emot signalerna fungerar som de 
ska, men dessa underliggande förutsättningar implicerar på intet sätt att det 
också behövs en mellanliggande inre biograf där visuell cortex spelar upp 
perceptionen för medvetandet. Att uppfatta någonting är att vara medveten 
om det och vice versa. Gestaltbilder, sådana bilder som kan tolkas på minst 
två olika sätt, utgör också ett praktiskt problem för tanken om den inre bio-
grafen. Givet att vi tänker oss att vårt medvetande görs medvetet av visuella 
perceptioner via en inre biograf så måste det betyda att biografen visar en 
återgivning av det som ögat ser. När vi inför en gestaltbild växlar mellan att 
se den gamla kvinnan och den unga damen i en och samma bild måste vi 
fråga oss var skiftningen tar plats – visar biografen olika bilder, eller tolkar 
medvetandet? Problemet är att om vi väljer att tro att biografen visar olika 
bilder så betyder det att biografen inte längre bara återger utan också tolkar 
bilden. Om vi å andra sidan menar att medvetandet tolkar och omtolkar pro-
jektionen så blir dess existens redundant – varför skulle vi behöva en sådan 
inre biograf om den inte kunde visa oss någonting ögonblickligen begripligt 
utan istället visar oss någonting vi ändå är tvungna att tolka? Biografen blir 
då snarast en kopplingspunkt eller överföringspunkt av en signal som måste 
tolkas eller kodas av, vilket gör skillnaden mellan biografen och alla de nerver 
som fört bilden från ögat obefi ntlig.

Ryle ser inte heller våra uttryck för känslor (sensationer) som ett resultat 
av introspektion utan snarare som ett sätt att göra kroppsliga upplevelser 
meningsfulla. En mönstrande faktor för vår tolkning eller vårt val av benäm-
ning på vår kroppsupplevelse skulle i ett sådant perspektiv vara kontexten, 
att uppleva ett sug i magen tillsammans med en lättare hjärtklappning och 
svettiga handfl ator strax före en tentamen gör det så att säga självklart att 
det handlar om nervositet snarare än om någonting annat, Crossley uttrycker 
det som att:
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“The same bodily feelings may be involved in very different emotional 
states or different states altogether (for example, exercising, being ill, 
exhaustion or drunkenness). What is determinate is the situation which 
occasions such feelings and the attribution which we consequently 
make. Weird tummy feelings and loose bowls constitute nervousness 
when and only when they are occasioned by an impending exam or 
some such things. If they occur after a wild night out they may mean 
something different. Secondly, no feeling or confi guration of feelings 
is necessary to an emotional state. We generally concede that different 
people experience or manifest particular emotions in different ways. 
And even the same individual may manifest their emotion differently 
between occasions. The notion of emotion as feeling is misleading.” 
(Crossley 2001: 43)

Genom att tydliggöra språkets betydelse som förmedlande länk mellan för-
kroppsligade tillstånd och den mening eller betydelse vi tillskriver detsamma 
blir det också tydligt att känslor inte kan tänkas referera till strikt privata 
tillstånd – förutsatt att vi inte också vill påstå att känslor inte kan förstås 
av andra och att vi alla är konstant emotionellt isolerade.36 Underliggande 
kroppsliga tillstånd må vara unika för olika individer men de etiketter som 
kontexten hjälper till att sätta på ett handlande eller en upplevelse är intersub-
jektiva och anger därför en temporal riktning. Det är genom att andra, med 
hjälp av språket, kommenterar vårt beteende som vi lär oss vad nervositet, 
kärlek, förälskelse, smärta, ilska och svartsjuka är. Kroppsupplevelser må 
således på ett fysiologiskt plan vara unika medan betydelsen av eller inne-
börden i känslan är densamma på en social nivå. Ryle fortsätter och hävdar 
att tal om känslor rymmer en mycket större heterogenitet än vad vi förväntar 
oss eftersom de tycks rymma fenomen som saknar någon förkroppsligad 
motsvarighet och således lever ett mer autonomt liv på den diskursiva nivån. 
Lindesmith (1938) för ett liknande resonemang kring innebörden i upplevel-
sen av abstinens.37 Känslan kan således vare sig för Crossley eller Ryle uppstå 

36 För en mer ingående diskussion kring språk som någonting performativt snarare 
än som ett medium för oförvanskat förmedlande av t.ex. emotioner och sensationer 
se t.ex. Martinich, A. P. (ed). (1996) The Philosophy of Language. 3 uppl. Oxford: 
Oxford University Press eller Soames, Scott. (2003) Philosophical Analysis in the 
Twentieth Century. Vol. 1, The dawn of analysis / Scott Soames, Princeton. N. J: 
Princeton University Press och  Soames, Scott. (2003) Analysis in the Twentieth 
Century. Vol. 2, The Age of Meaning, Princeton. N.J: Princeton University Press, 
cop 2003.
37  Vad Lindesmith argumenterar för är att det fi nns en meningsskillnad mellan 
postoperativa patienters abstinens och gatunarkomanens abstinens som handlar om 
att sjukhuspatienten inte upplever sin abstinens som abstinens utan snarare som 
en mängd separata kroppsåkommor. Han menar att detta har en betydelse för hur 
individen reagerar på upplevelsen såtillvida att sjukhuspatienten inte försöker lindra 
symtomen eftersom han eller hon inte tolkar dem som symtom på någonting medan 
gatunarkomanen uppfattar samma kroppsupplevelser som ett specifi kt fenomen, 
abstinens, som han eller hon har kunskap om hur det kan lindras.
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i ett vakuum utan är beroende av en meningsfull situation. Detta på grund 
av att den kräver såväl en situation som en intersubjektiv språklig kunskap 
för att bli meningsfull.

“The important thing to grasp in all of these cases is that emotion 
concepts do not refer to inner or ghostly mental states, nor even to the 
various bodily sensations they may entail. They render specifi c confi gu-
rations of sensation, behaviour and disposition intelligible by linking 
them to a context which has seemingly occasioned them/... ./Emotion 
thus entails an articulation of bodily activity and worldly social con-
text. It is not the property of an agent but of an agent in the world.” 
(Crossley 2001: 45)

Vare sig Ryle eller Crossley förnekar att känslor kan ha en kroppslig aspekt 
(sensation), utan visar bara på hur denna komponent inte är tillräcklig och 
hur den till och med ibland spelar en ambivalent roll i förståelsen av käns-
lor. Emotion, förstådd som någonting annat än sensation, kräver situation 
och sociala relationer, en tanke som snart kommer att ställas i fokus när jag 
redogör för Engdahls (2004) teori om emotioner och självet.

Merleau-Ponty och kritiken av behaviorismen
Även om Ryle lyckas argumentera mot Descartes dualism så kvarstår fort-
farande en kritik att tydliggöra, nämligen den behavioristiska förståelsen 
av kroppen som en maskin. Crossley (2001) beskriver denna förståelse av 
kroppen som konsekvenserna av Descartes beskrivning av kroppen i Gali-
leiska termer, som död, orörlig och livlös materia, denna beskrivning har 
konsekvenser för hur kroppen kommer att förstås av dem som tänker inom 
perspektivet. Vad behavioristen således gör är att helt bortse från den ena av 
storheterna i den dualistiska uppdelningen av människan i kropp och själ. De 
fokuserar totalt på kroppen som om den vore en fysikalisk maskin, en entitet 
som endast påverkas av sin miljö enligt formeln stimulus – respons. Mänsklig 
handling reduceras således till effekterna av stimulus inverkan på organismen 
och på så sätt kringgår de frågor om mening, intention eller vilja.38

Det fi nns onekligen problem med att se objekt som stimulus då den ob-
jektiva egenskapen hos objektet, dess färg, höjd eller vad det än må vara, 
är egenskaper som inte fi nns i objektet som sådant utan snarast är relativa 
egenskaper som uppstår som en effekt av att ett subjekt diskriminerar mellan 
två eller fl era objekt. Bara genom detta konstaterande tycks den behavioris-
tiska tanken om stimuli som något oproblematiskt objekt utanför individen 
vilket har förmågan att direkt inverka på subjektets beteende ha fallerat. 
Att samma objekt ger upphov till olika responser beroende på kontext eller 

38 Här kan det vara på sin plats att förtydliga att kritiken mot externa stimuli utan 
problem kan överföras till en diskussion kring stimuli i den inre miljön, det vill säga 
synapser och andra biokemiska händelser i kroppen.
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föregående stimulus tycks således ytterligare förbrylla behavioristen. Om det 
är så att objektet har en inverkan på responsen så måste det bero på vilken 
mening objektet har för ett djur eller en individ – något som i sin tur är en 
förklarande faktor till varför responsen uppenbarligen påverkas av kontextu-
ella markörer och vad som skett i tid innan denna stimulus. Den ambivalens 
som vi fi nner i anknytning till stimulus gör det också svårt att hävda att en 
stimulus, i sig själv, kan ha förmågan att fungera som ett entydigt objekt. Ett 
tydligt exempel på detta är två av de mest kända gestaltbilderna som kan ses 
som a) både en äldre kvinna och en ung dam, b) en vas eller två ansikten. 
Detta är en poäng i sig samtidigt som det visar att även om stimulus kan ha 
mer än en innebörd så kan det endast ha en innebörd åt gången beroende 
på vad individen fokuserar på – men vad styr i så fall individens fokus? Och 
hur kan vi växla mellan bilderna givet att medvetandet och meningsskapande 
utesluts som förklaringsfaktorer? 

Merleau-Ponty hävdar därför att våra sinnens samspelar i denna defi ni-
tion av stimulus – en fi lm med en person som simmar i havet kan upplevas 
avslappnande om simningen ackompanjeras av skön pianomusik samtidigt 
som samma sekvens kan bli outhärdligt spännande så fort som tonerna från 
fi lmen hajen ackompanjerar samma simmare. Att även sekvens spelar in i vår 
uppfattning blir klar i exemplet med musik. Huruvida en ton låter rätt eller 
fel beror på vilka toner som föregick den men även om tonen låter fel så kan 
en viss sekvens av åtföljande toner faktiskt få den felande tonen att framstå 
som en känslig överbryggning från dur till moll. Ett omvänt resonemang blir 
lika övertygande om vi betänker att ett pistolskott, en visselpipas visslande 
eller ett skrikande av ordet gå kan utlösa samma respons trots sina inbördes 
väldigt olika objektiva egenskaper. Anledningen till detta är, enligt Merleau-
Ponty, att de delar samma innebörd i en viss kontext, en innebörd som gör 
dem likvärdiga för agenterna. Mening har i detta sammanhang en specifi k 
innebörd för Merleau-Ponty då han menar att det som fungerar som stimuli 
är någonting som är signifi kant för organismen i en viss kontext och att den 
effekt det har på organismen är omöjlig att reducera till dess fysiska egen-
skaper. Pistolskott leder med andra ord till helt skilda beteenden beroende 
på om de avlossas av en funktionär vid en löpbana eller vid korvståndet på 
läktaren, ett påstående som i all sin trivialitet ändå klargör att den fysiska 
aspekten av stimulus sällan är entydigt. I samma anda påpekar Crossley 
(2001) att ett meddelande om att vår familj ligger skadade på sjukhus tycks 
leda till samma responser och kroppsliga effekter oberoende av om med-
delandet kommer till oss i form av ett telefonsamtal, en e-post, en lapp eller 
via ombud. Sinsemellan olika media ger upphov till samma respons, därför 
att de alla har samma betydelse, samma innebörd för oss. Denna respons 
upphör dock så snart meddelandet levereras av en motspelare på den lokala 
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teaterscenen – stimulus är som sådant detsamma, men kontexten är ändrad 
och därför också innebörden i meddelandet.

Merleau-Ponty påpekar också i samband med sin kritik av behaviorismen 
att de innebörder mening och intention har i det mer generella resonemanget 
måste modifi eras för de fall av handling som är knutna till aktörer som agerar 
på en social och symbolisk nivå. Den främsta modifi eringen är att denna nivå 
kräver att termernas mening utökas som en logisk konsekvens av att den 
symboliska nivån per se är en meningsnivå. Vad Merleau-Ponty vill göra oss 
uppmärksamma på är att det fi nns en symbolisk ekonomi som är avhängig 
den kontext i vilken en handling utförs. Som ett exempel på detta kan vi se 
att den signifi kans och den mening ett drag i ett schackspel har är intrikat 
förknippad med spelkontexten och kan antas förlora den intressetyngd som 
det har i denna kontext om handlingen, betraktad som beteende, separeras 
från kontexten. Det höga skrik eller den djupa suck draget kan ge upphov 
till i en spelsituation är på så sätt intimt förknippad med situationen på ett 
sätt som gör att vi skulle förvånas om någon betedde sig på ett liknande 
sätt utanför en spelsituation. För att tydliggöra den sociala dimensionen i 
detta resonemang så kan det vara värt att påpeka att spel som sådana bara 
är möjliga på en social nivå eftersom en nödvändig förutsättning för att ett 
spel ska kunna ha en innebörd och mening för spelarna är att situationen är 
socialt bestämd, att upplevelsen av att vara i en spelsituation emanerar ur 
en intersubjektiv förståelse av situationen, något som förövrigt också gäller 
för de former av spelsituationer som Bourdieu kallar fält. Merleau-Pontys 
exempel med spel får här, som en konsekvens av att det är en intersubjektivt 
bestämd situation, en nära koppling till andra former av social handling efter-
som handlingar som att spela fotboll, gå på bio eller delta i ett vetenskapligt 
seminarium är avhängiga samma intersubjektiva bestämning.

Merleau-Pontys andra kritik av behaviorismen handlar om att det fi nns 
en cirkularitet i resonemanget om att miljön, i form av stimulus, skulle styra 
organismens beteende – det krävs nämligen att detta föregås av ett beteende 
som leder till att organismen först diskriminerar mellan alla intryck och 
identifi erar någonting som stimulus – det vill säga, varseblir det. Merleau-
Pontys syn på perception står i skarp kontrast till t.ex. psykologins förståelse 
av densamma (se t.ex. Reisberg 1997, Matlin & Foley 1997, Schwartz & 
 Robbins 1995). Utifrån poängterandet av att samma stimulus, eller om man 
så vill registrerbara data, kan framstå som två helt skilda objekt – blir det 
klart att verkligheten inte oproblematiskt kan antas fi nnas där ute. Den tve-
tydighet som objekten på detta sätt påvisar innebär att frågan om vad objek-
tet är eller innebär delvis måste sökas i betraktarens upplevelse av objektet. 
Merleau-Ponty förskjuter således förklaringens fokus från såväl objektet som 
subjektet och ser istället perception som resultatet av en kroppslig praxis, 
vårt vara - i - världen.
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“Perception is thus revealed as an embodied activity and the subject of 
perception, the subject who sees the image, is revealed to be an effect 
of the process of perception rather than its cause. /.../ It is important 
to be clear about Merleau-Pontys argument here. He is not questio-
ning the existence of either perceiving subjects or perceived objects 
but he is decentring both by showing each to be derivative upon a 
prior interaction between body and environment. And in doing so 
he is revealing, contra Descartes, that our primordial way of being-
in-the-world, whilst active, nevertheless predates and predetermines 
the subject/object dichotomy. In effect both subjects and (epistemic) 
objects are effects of behaviour or praxis for Merleau-Ponty”. (Cross-
ley 2001: 71)

Vad Merleau-Ponty menar är alltså att det vi kallar perception, vårt varse-
blivande av världen i form av syn, hörsel, smak och så vidare, inte kan för-
stås som ett passivt mottagande av intryck. Merleau-Ponty menar att både 
objektet och subjektet konstitueras i denna handling, att subjektet blir till i 
och med att objektet ges mening och innebörd. Han menar också att denna 
aktivitet, detta varseblivande är vanemässigt, att det är ett sätt vi konstant 
möter världen på som är förvärvat över tid samt att det är en pre-refl exiv 
och vanemässig disposition hos individen. Som exempel på detta visar han 
på hur vi vanemässigt, när vi ser ett ark med bokstäver, tar oss an uppgiften 
att låta vår blick glida över papperet, från vänster till höger, uppifrån och 
ner – det är inte ett passivt mottagande av en synperception, det är en aktiv 
handling och gäller för alla situationer där vi läser av världen (för mer om 
detta se ex Merleau-Ponty 1962, eller för en mer summerande sammanfatt-
ning, Crossley 2001: 62-79).

Kritiken av the mind – brain identity theory
Nick Crossley (2001) redogör på ett väldigt kortfattat och enkelt sätt för 
Ryles tre kritiker av det som han kallar mind – brain identity modellen. Den 
kritik som kan riktas mot modellen är att perspektivet är orättfärdigt reduk-
tionistisk i det att den jämställer socialt handlande med kemiska processer, 
att det är ett exempel på vulgär materialism och tillsist att det fortfarande 
sitter fast i en Cartesiansk dualism och därför tar med sig de fl esta av denna 
dualisms problem utan att vare sig lösa dem eller egentligen tillföra någonting 
nytt. Denna teori bygger som namnet antyder på en tanke om att medvetande 
är detsamma som synapser, strukturer i hjärnan och även om det på så sätt 
kan tänkas vara en sympatisk och anti-dualistisk teori så blir den svår att 
hantera i och med det kontextuella glapp som uppstår mellan symbolisk 
mening och biologisk process. Anledningen till att denna kritik måste klar-
göras är att det mycket av den forskning inom neurologin som kan ses som 
deterministisk bygger på detta antagande – kan kritiken klargöras blir det 
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därför tydligt varför det fi nns fog för att vara kritisk till denna forskning och 
de resultat den genererar. Vad som står på spel är således för det första en 
fråga om huruvida synapser, strukturer och andra biologiska och fysiologiska 
karaktäristika eller event i hjärnan kan tänkas vara detsamma som känslor, 
tankar eller upplevelser. Att reducera begreppet medvetande (mind) och låta 
det vara synonymt med hjärna (brain) innebär att vi hävdar att t.ex. ångest 
skulle vara detsamma som en specifi k aktivitet i hjärnan. Men så fort vi vill 
tala om upplevelser, betydelser eller mening i en handling eller känsla så 
tvingas vi, så länge som vi behåller denna mind – brain identity modell, att 
göra en distinktion mellan aktiviteten i hjärnan och den meningsfulla upp-
levelsen. Det bör alltså stå klart för de fl esta att talet om mening och innebörd 
lägger till en form av innebörd som aldrig kan rymmas i den mekanistiska 
och kausala bild av hjärnan som t.ex. neurologin kan ge oss. Det fi nns således 
ett kontextuellt glapp mellan hjärnaktivitet och social handling som gör att 
jämställandet av dessa två nivåer ter sig problematisk.

Den andra kritiken är att den vulgära materialismen, vilken i detta sam-
manhang kan ses som synonym med vad Bourdieu kallar objektivism, har 
en tendens att glömma bort att den i sin betraktelse av fenomenen betraktar 
dem med en socialiserad blick. För att korrelationer mellan t.ex. ångest och 
aktivitet i ett område i hjärnan ska kunna utgöra ett övertygande exempel på 
vad vi kan säga om sambandet mellan hjärnan och vårt beteende så krävs det 
att förklaringen inte ifrågasätter begreppet ångest. Ångest är ju ett fenomen 
som hjärnforskaren bara kan nå kunskap om på samma sätt som oss andra 
lekmän och därför måste korrelationen helt enkelt ses som en korrelation 
mellan ett folkpsykologiskt begrepp och aktivitet i ett specifi kt område. 
Beroendevariabeln kommer således att kvarstå som ovetenskapligt folk-
psykologisk hur stark korrelationen än är. Eller, för att göra resonemanget 
klarare, om vi tar bort de folkpsykologiska begreppen ångest, kärlek eller 
vilka de än må vara, så faller korrelationen sönder samtidigt som möjlighe-
ten att nå neurologisk kunskap om andra liknande tillstånd för evigt grusas. 
Neurologen och neuropsykologen är i lika stort behov av folkpsykologin 
för att göra sin praktik meningsfull som gemene man är av den för att göra 
sin och andras interaktion och praktik meningsfull. Korrelationer av detta 
slag kommer således alltid att handla om korrelationer mellan språkliga 
konventioner om hur vi talar om upplevelser och kausala mekanismer inuti 
vår kropp – mekanismer som, på grund av sin icke sociala natur, aldrig kan 
tänkas rymma någon mening eller innebörd på denna nivå.

Den tredje kritiken bygger vidare på den andra och inskränker sig till att 
påpeka att man faktiskt inte kan tala om en korrelation mellan en sak. Finner 
man en korrelation mellan ångest och en aktivitet i hjärnan så är det med 
andra ord en korrelation mellan två olika saker. Att då säga att korrelationen 
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avslöjar att ångest egentligen är aktiveringen av ett specifi kt centra i hjärnan 
får då en annan innebörd, nämligen den av transponering eller översättning. 
Detta innebär att tal om att fysiologiska processer som mer primära än de 
medvetna (t.ex. som att en låg serotoninhalt leder till depression) är inkon-
sistent med det man påstår om förhållandet mellan medvetande och hjärna 
– antingen är det samma sak och då kan inget orsak – verkan förhållande 
föreligga, eller också är det inte samma sak men då måste man ta tillbaks 
hela det postulat mot vilket man stöder sig. Ett annat närliggande problem 
handlar om att beslut ofta rör mål snarare än detaljplaner vilket gör det 
tydligt att någon mekanistisk och kausal motsvarighet är svår att tänka 
sig. Att de komplexa handlingar som krävs för att uppnå ett mål skulle ha 
exakta motsvarigheter i en fysiologisk modell tycks vara omöjligt att hävda 
eftersom beslutet om att uppfylla ett mål tenderar att lämna den mekaniska 
processen öppen och obeslutad (för en mer detaljerad diskussion kring detta 
se t.ex. Crossley 2001: 22-37).

Det andra möjliga argumentet för att betrakta mind och brain som samma 
sak är tanken om att allt som händer i kroppen tycks kunna förklaras i termer 
av att vara utlösta av fysiskt stimuli och att det därför på grund av detta är 
mest troligt att även beteenden kan härledas på detta sätt – det vill säga att 
min ångest snarare är en effekt av en biologisk process än av t.ex. upplevelsen 
av min livssituation. Om vi börjar med att utgå från ett konkret exempel så 
kommer detta resonemang att vara lättare att följa – låt oss återvända till 
exemplet med den skadade familjen på sjukhuset; Föreställ dig ett scenario 
där du får en lapp där någon ber dig komma så fort som möjligt då din familj 
har skadat sig och ligger på sjukhuset. Föreställ dig vidare hur hjärtat klap-
par, hur du känner att du skakar i kroppen och till sist sätter dig i bilen för 
att köra till sjukhuset. I samband med detta exempel måste vi fråga oss vad 
eller vilket detta fysiska utlösande stimuli är som kan leda till dessa föränd-
ringar i kroppen och göra detta beteende begripligt. Och visst kan vi medge 
att pappret är någonting materiellt och fysiskt, precis som bokstäverna som 
skrivits på det – så vad ska vi tro, är det papper eller bläck som får oss att 
reagera på detta sätt? Eller kan det vara vår medvetenhet om innebörden, 
meningen i det som stod skrivet på papperslappen? Det borde stå klart att 
det är innebörden snarare än något fysiskt stimulus som utlöser beteendet 
och det borde också stå klart att beteendet hade varit detsamma även om 
brevet hade ersatts med ett telefonsamtal eller e-post, vilka alla skiljer sig åt i 
sina fysiska karaktäristika men som ändå har förmågan att förmedla samma 
innebörd. Om vi av någon anledning inte uppfattar meddelandet så kommer 
beteendet inte att utlösas. Det skulle det däremot göra om vi uppfattade 
meddelandet ovetandes om att det var ett practical joke. Poängen är att den 
mening eller innebörd vi upplever i någonting svårligen kan reduceras hur 
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långt som helst och att det är omöjligt att reducera den så långt som till ett 
fysiskt stimulus (se t.ex. Crossley 2001:31)

Problemet som mind – brain identity modellen tar med sig från Descartes 
är den kadaverlika och problematiska kropp som bara duger till att fylla ut 
ett givet utrymme i en rymd. Crossley propagerar för att vi i Merleau- Pontys 
anda istället måste börja se kroppen som reversibel, det vill säga som någon-
ting som kan ses men också ser, som någonting som kan beröras men också 
röra vid, som någonting som har en utsträckning i rymd men som också har 
en kinestetisk upplevelse av sin egen form osv. En sådan kropp, med vilken 
de fl esta bör kunna identifi era sig, är situerad i världen och kan göras med-
veten om saker och ting. Om vi också tillåter denna kropp att uppleva sin 
situerade position i världen i termer av mening och innebörder så hoppas jag 
att det blir tydligt att den svårligen kan reduceras ner till en nivå av fysiska 
eller kemiska processer även om sådana är absolut nödvändiga förutsätt-
ningar för att vi överhuvudtaget ska kunna existera som människor med ett 
medvetande. Denna omtolkning av kroppens innebörd och denna kritik mot 
reduktionistiska resonemang bör således inte förstås som ett förnekande av 
att dessa kemiska processer är nödvändiga förutsättningar för att en individ 
ska kunna leva i och uppleva sin omvärld. Patologier visar tvärt om på hur 
kaotisk och obegriplig världen kan te sig för den individ som av en eller an-
nan anledning får skador i hjärnan eller nervsystemet (se t.ex. Sacks 1998, 
Damasio 1999 för målande exempel på detta). Crossleys kritik kan därför 
snarast ses som ett försvar av den meningsdimension som går förlorad i re-
duktionen av mening till en kausal biokemisk process än som ett förnekande 
av att dessa processer är nödvändiga för att individen ska kunna fi nnas till 
som individ med ett medvetande då han skriver;

“The response [to Cartesian dualism] of the mind – brain identity 
theorist is to reduce everything down to the physical level; that is, to 
chemical interactions in the brain. They actually preserve many of the 
key problems of Descartes account whilst also failing to preserve his 
central insight: namely that there is far more to human life and our 
being-in-the-world than a conception of inert physical matter and its 
various atomised causal relations could ever hope to capture. They 
miss the point, grasped by Descartes, that the world is meaningful for 
human beings; that these meanings shape and occasion action; and 
that meaning are strictly irreducible to atomised physical causes.” 
(Crossley 2001:37)

Mind – brain identity modellen blir problematisk i så mening att den förkla-
rar mänsklig handling i termer av att vara resultatet av biologiska och/eller 
biokemiska processer i hjärnan. På detta sätt slipper de brottas med medve-
tandets och kroppens kommunikationsproblem som dualisten tycks fastna 
i. Problemet är bara att de reducerar allt till denna nivå och blir på så sätt 
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oförmögna att tala om mentala tillstånd som ursprunget till handling. En 
biologisk redogörelse för hur min hjärna fungerar när jag skriver på denna 
avhandling ger föga information om vilket mitt problem är, vilken publik jag 
vänder mig till osv. det är tveksamt om denna redogörelse ens kan ge informa-
tion om att jag skriver eller vad det är jag skriver. Allt detta på grund av att 
perspektivet utgår från en nivå där mening inte längre är relevant – men det är 
den i allra högsta grad för mig i min vardag och det gäller för övrigt alla andra 
människor. All medvetenhet har antagligen en biologisk motpart i så mån att 
tanken också är en händelse på en neurologisk nivå, men att utifrån detta 
säga att det val jag gör beror på transmittorsubstanser, synapser eller andra 
biologiska händelser är att dra detta för långt och på samma gång förlora 
allt för mycket (för mer om detta se t.ex. Searle 1984 om AI). Vill vi förstå 
oss själva och andra har vi betydligt större nytta av mentala saker som motiv, 
önskningar och motivationer än vi kan ha av EEG utskrifter eller utförliga 
beskrivningar av hur deras eller vår egen hjärnaktivitet ser ut. Den neurolo-
giska forskningen är viktig, men den är i relation till förståelse av mänsklig 
handlig inadekvat och oförmögen att tillföra någonting väsentligt.
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KAPITEL 9

Kroppen, jaget och emotioner som sociala produkter

I detta kapitel kommer jag att fokusera på att beskriva kroppen, jaget och 
våra emotioner som sociala produkter. Det är främst med hänvisning till 
Merleau-Pontys tankar om kroppsschemat, George Herbert Meads sociali-
sationsteori och Emma Engdahls teori om det emotionella självet som jag vill 
introducera dessa perspektiv på människan. Perspektiven är anti dualistiska 
och står på intet sätt i strid med den övergripande ambitionen att komma 
förbi de problem dualismen som sådan genererar. De är också, även om fo-
kus ligger på det sociala och vår socialitet, inte reduktionistiska i så mening 
att de tar avstånd från att vi har upplevelser som är intimt knutna till våra 
kroppar eller att vi för ett medvetande är beroende av hjärnan och alla de 
processer som sker däri. Redan här står det också klart att en lösning på 
alla de problem som jag bemödat mig om att göra klara fram till nu handlar 
om att omformulera några av de lösningsförslag som jag tidigare har kri-
tiserat. Mead kallade sig social behaviorist och bygger därför på många av 
behaviorismens grundläggande idéer, men menar också i skarp kontrast till 
behaviorismens förgrundsgestalt B.F. Skinner att stimuli är någonting som 
återfi nns på en nivå av meningsskapande. Det är när vi begriper innebörden 
i någonting som det kan fungera som en stimulus, stimulus är meningsfull 
medvetenhet – inte neutrala externa objekt. På samma sätt är Merleau-
Pontys förståelse av kroppsschemats betydelse för vår förmåga att handla 
inte helt olik den mind – brain identity teori som kritiserades för att vara 
reduktionistisk, tanken om att det mentala har biologiska motsvarigheter är 
grundläggande för Merleau-Ponty – skillnaden är bara att han stannar där 
och låter denna förståelse av relationen mellan hjärna och medvetande lösa 
problemet som för dualisten leder till en fråga om hur ett separat medvetande 
kan få våra lemmar att röra sig.

Dessa perspektiv presenteras av två syften. För det första tar jag upp 
dessa teorier för att på så sätt introducera tanken om kroppen, jaget och 
emotioner som någonting socialt för den som inte stött på detta tänkande 
tidigare. För det andra tror jag att ett sådant tillvägagångssätt kan underlätta 
förståelsen av Bourdieu då han bygger vidare på tanken om kroppen och 
jaget som  sociala produkter. Mitt behandlande av emotioner har däremot inte 
detta syfte och därför kommer jag att presentera dessa tankar mer ingående 
eftersom jag främst tar med Engdahls teori för att visa på en brist hos Bour-
dieu och för att jag inte är helt nöjd med det försök till rekonstruktion som 
Crossley (2001) ger på denna punkt. Jag vill påstå att Engdahls (2004) teori 
är lättare att inkorporera i Bourdieus tänkande och att teorin dessutom är 
bättre ämnad för sitt syfte än det förslag som Crossley erbjuder. Överlag blir 
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dock samtliga dessa framställningar smått skissartade eftersom jag vare sig 
har utrymme eller behov av mer ingående redogörelser för dessa teorier – de 
är tänkta att underlätta min omtolkning av Bourdieus begreppsapparat och i 
fallet med emotioner, tillföra teorin någonting den annars skulle sakna.

Den sociala kroppen – Merleau-Pontys förståelse 
av kroppsschemat
Jag tror att en förståelse för det som Merleau-Ponty kallar kroppsschemat 
kommer att underlätta förståelsen av Bourdieus habitusbegrepp eftersom 
de är så intimt sammanlänkade. Bourdieus habitusbegrepp är nämligen i 
många avseenden detsamma som Merleau-Pontys även om Bourdieu har lagt 
en delvis annan innebörd i det. En av de kritiker och förlag på lösning som 
jag kommer att ta upp när jag presenterar Bourdieu handlar också om att 
återigen närma sig Merleau-Pontys förståelse av vanan som ett sediment från 
dået med kapacitet att inverka på handlingen i nuet. Jag ska inte gå vidare 
med detta utan vill snarast markera upp den roll denna tankefi gur kommer 
att spela senare i denna del.

Tanken om kroppsschemat handlar om det faktum att vi inte behöver 
lokalisera våra kroppsdelar i relation till varandra, att vi inte behöver de-
taljplanera våra kroppars rörelse eller för den delen vår rörelse i rummet när 
vi vill röra på oss. När jag sträcker mig efter kaffekoppen som står bredvid 
tangentbordet upplever jag det som att jag helt enkelt bara tar muggen och 
för den mot min mun. Exemplet känns trivialt, men om vi ser till handlingen 
i detalj, alla fi njusteringar armen och handen måste göra på vägen för att 
hålla koppen i upprätt tillstånd, den hänsyn rörelserna måste ta i relation 
till boktraven bredvid, möjliga sätt att röra armen och handen osv. så ter 
sig den enklaste rörelse som makalöst komplex. Det handlar uppenbart om 
en slags kunskap, en praktisk kunskap snarare än en diskursiv och denna 
kunskap handlar om att vi bara vet utan att veta. Neurologen Oliver Sachs 
beskriver detta i samband med att han själv råkat ut för att denna funktion 
brutit ihop i samband med en avsliten sena i benet.

”I någon mening hade jag alltså blivit av med mitt ben. Det hade för-
svunnit, det var borta, avkapat vid bålen. Jag hade blivit lemlästad. 
Inte genom en vanlig amputation, ty rent objektivt och externt fanns 
benet fortfarande på sin plats: dess försvinnande var subjektivt, in-
ternt. Jag var alltså så att säga ‘internt’ amputerad. Neurologiskt eller 
neuropsykologiskt sett var detta den springande punkten. Jag hade 
förlorat min inre bild eller representation av benet. En störning hade 
utplånat benets representation i hjärnan – dess plats i min ‘kroppsbild’ 
som neurologerna säger. En del av det ‘inre fotografi et’ av min kropp 
fattades. Jag skulle också kunna begagna jagpsykologins terminologi, 
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vars överensstämmelse med neurologins var långt ifrån slumpartad. 
Jag skulle kunna säga att jag hade förlorat benet som ‘internt objekt’, 
som symbolisk och affektiv ‘imago’”. (Sachs, 1996: 69)

Kroppsschemat är en inre och omedveten representation av kroppen och 
märks därför sällan annat än i de fall när någonting går galet som när en 
individ inte längre känner igen en del av sin kropp och inte ser den som en 
del av sig själv eller då han eller hon inte önskar mer än att klia den kropps-
del som amputerats. Detta kan inte betyda någonting annat än att vi inte 
upplever vår kropp direkt utan snarare via ett kroppsschema, genom en inre 
representation av kroppen. Crossley (2001) skriver i relation till Merleau-
Pontys argumentation i relation till kroppsschemat, eller proprioception som 
det också kallas, att:

”Where he [Merleau-Ponty] is highly innovative, however, is in the 
implications he draws from this. This embodied form of ’knowing 
without knowing’ challenges the Cartesian worldview, he observes, 
and not only because it reveals our relationship to our bodies to be 
other man that of a subject to an object. It is a form of knowing which 
transcends the subject / object duality; a form of unformulated and 
perhaps unformulable knowledge which consists only in the capacity 
to do and which, for that reason, is indissociably ’tangled’ with that 
which it knows.” (Crossley 2001: 122)[min anm.]

Tanken om kroppsschemat utmanar alltså Descartes dualistiska perspektiv, 
hur skulle vi kunna röra våra kroppar med hjälp av viljehandlingar i vårt 
medvetande om vi egentligen inte ens vet vad det är vi vet eller hur vi vet 
det – mer än i de undantagsfall där denna kunskap inte längre fungerar och 
förfrämligar oss från våra kroppar? Denna praktiska kunskap tycks också 
snarast implicera att vårt förhållande till våra kroppar är sådant att det inte 
fi nns någon medierande punkt mellan att vilja lyfta armen och att faktiskt 
lyfta den – att vilja och göra tycks snarast vara samma sak. Utan att veta 
vad det är vi vet, hur vi vet det eller när vi lärde oss det så bara vet vi var vår 
hand är, vart vårt huvud är och hur vi ska röra på armen för att kamma oss, 
ingenting i denna process planeras, formuleras eller väljs proceduralt – vi 
bara kammar oss och tänker sällan om ens alls på hur det är möjligt. 

Men det är inte bara oss själva vi känner på detta sätt menar Merleau-
Ponty, detta perceptuella och praktiska schema är också det som tillåter oss 
att röra oss fritt i vår omgivning eftersom vi också ’känner’ den. Själv skriver 
jag denna avhandling på tre olika datorer, med tre olika stora tangentbord, 
vilket med fördel kan användas som exempel på vad det är han menar. När 
jag har suttit på universitetet vid det största tangentbordet och när jag har 
haft fl yt i texten så tycks det som att jag bara skriver, som att jag tänker med 
fi ngrarna – utan att riktigt veta hur jag ska formulera mina tankar börjar jag 
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skriva. När jag sedan kommer hem till min bärbara dator och lägger fi ng-
rarna på tangenterna så känner jag en vilsenhet, jag tycks hela tiden trycka 
ner fel tangenter och tankarna formuleras i obegripliga stavelser. Vad är det 
för konstig process som skapar detta problem? Som Merleau-Ponty, kontra 
neurologin, ser det så beror det på att vi också har en förmåga att inkorporera 
objekt i vårt kroppsschema. Det betyder med andra ord att när jag skriver 
med fl yt på ett tangentbord så ligger fl ytet i att fi ngrarna skriver utan att 
jag behöver titta på tangentbordet och identifi era tangenterna, fi ngrarna vet 
var tangenterna ligger och själv fokuserar jag på meningsinnehållet. När jag 
sedan sätter mig vid min bärbara dator tycks fi ngrarna arbeta utefter sin kun-
skap om det stora tangentbordet och därför ser jag snart att alla obegripliga 
stavelser är resultatet av att mina fi ngrar skriver de ord jag vill skriva på ett 
större tangentbord än de har att arbeta med. På samma sätt upplever jag det 
nästan som en form av magi när jag ser mina bröder eller min fru fi ckparkera 
– hur de utan att blinka kan tråckla sig in mellan två bilar utan att krocka 
övergår mitt förstånd. Men kanske kan Merleau-Ponty hjälpa mig att förstå 
mig själv på denna punkt. På samma sätt som mina fi ngrar vet var tangen-
terna fi nns utan att jag diskursivt kan redogöra för tangentbordets layout så 
skulle vi också kunna tänka oss att en aspekt av att lära sig köra bil handlar 
om att inkorporera den i sitt kroppsschema.39 Det skulle i så fall handla om 
att, i rollen som förare, börja se saker ur bilens perspektiv snarare än ur sitt 
eget, om att som förare trampa på bromspedalen för att bromsa på ett lika 
självklart sätt som vi slutar upp att gå när vi promenerar och vill stanna. 

Detta betyder därför att vi inte kan förutsätta att alla dessa scheman fi nns 
färdiga inom individen, att det är medfödda egenskaper – tvärt om så vet 
alla som försökt lära sig spela piano, köra bil, skriva på ordbehandlare eller 
cykla på enhjulingar att det är någonting vi måste lära oss och att övning 
ger färdighet. Från de första försöken att ta ett ackord på gitarren, där höger 
hand handgripligen lägger vänsterhandens fi ngrar rätt till den stund där vi 
plockar upp gitarren och börjar spela och sjunga har det hänt någonting 
 väsentligt och detta någonting kan kanske bäst beskrivas genom att tydlig-
göra vad det är som saknas när vi kan någonting. Det som saknas är behovet 
av att se vad händerna gör, behovet av att förbereda ett ackordbyte långt 
innan det är dags för det – planeringen, förberedelsen och det ständiga re-
fl exiva arbetet försvinner och plötsligt gör vi bara någonting utan att tänka 
på hur vi gör det. Vi kan alltså säga att kroppen socialiseras i och med att vi 
lär oss hur vi ska, kan eller bör använda den under vissa betingelser och det 

39 Att diskursivt redogöra för tangentbordets lay-out skulle med andra ord inne-
bära att individen var förmögen att antingen rabbla upp alla tangenter i rätt ordning 
eller rita ett tangentbord ur minnet utan att missta sig på en enda tangent – själv 
vet jag att jag vare sig är kapabel till det ena eller andra.
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är genom handling som denna process tar sin form (inte genom isolerade 
kognitiva processer).

Sättet vi talar på, dialekten vi har och kroppshållningen eller sättet vi går 
på tycks alla ha det gemensamt att de knappast är sätt vi väljer att handla 
på samtidigt som de är potenta sociala markörer vilket innebär att de också 
inkorporeras under vår socialisation. Det är ingen slump att mina barn 
kommer att ha en dialekt som påminner om min egen eller att de lär sig tala 
på ett sätt som liknar mitt. I och med att de socialiseras som individer kom-
mer en socialisation av deras kroppar att ta plats, sätt, manér och stilistiska 
markörer kommer att etsas in i deras kroppar likaväl som sätt att använda 
saker och ting på. Av allt detta kan vi inte annat än att dra slutsatsen att vår 
kroppslighet är social och att våra tidiga erfarenheter är någonting som aktivt 
formar oss i nuet, vanorna som skapas i dået gör det praktiska bemästrandet 
av nuet möjligt samtidigt som nuet alltid öppnar upp för en möjlighet att 
påverka och förändra dessa vanor.

Det sociala självet – George Herbert Meads socialisationsteori
Jaget, det grundläggande i vår personlighet, kan precis som vår förmåga att 
röra på våra kroppar och använda föremål förstås på en mängd olika sätt. 
För dualisten är jaget med nödvändighet någonting som är skilt från kroppen 
eftersom det inte kan tänkas tillhöra någon annan domän än den mentala. 
Jaget tenderar därför också att förstås som någonting högst privat och skilt 
från det sociala och samhälleliga. Tanken om att våra jag är medfödda i form 
av ett antal bestämda traits är ett exempel på ett sådant perspektiv. George 
Herbert Mead är dock av en annan åsikt då han istället menar att jaget är 
en social produkt och på så sätt i lika hög grad som kroppsschemat ett his-
toriskt sedement som gör nuet hanterbart. Problemet han ställs för är dock 
mer komplext eftersom individers jag bara är begripliga i interaktion med 
andra – jaget och socialitet är så intimt sammankopplade att det tycks svårt 
att tänka sig att en individ som aldrig träffat någon annan levande människa 
skulle kunna tänkas ha ett jag. Jaget är så att säga både produkten av och 
förutsättningen för socialitet och interaktion. Men innan vi kan gå in på 
Meads socialisationsteori krävs det dock att vi reder ut ett begreppspar hos 
Mead som annars kan förstås som uttryck för en ny dualism – begreppen 
ifråga är Me och I. 

För att vi ska kunna refl ektera över oss själva krävs det att vi har en refl exiv 
och en handlande fakultet och det är i relation till denna förutsättning som 
Mead introducerar sitt begreppspar I och Me. Men de får inte förstås som 
olika saker – det är väsentligt att vi alltid betraktar dem som aspekter av jaget 
på samma sätt som det kroppsliga och mentala kan förstås som aspekter av 
individen. Mead är kanske inte alltid lättillgänglig i dessa resonemang, men 
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i en speciell passage tycker jag ändå att det står rätt klart vad det är han 
menar med att I och Me är aspekter av jaget:

“We may now explicitly raise the question as to the nature of the I 
which is aware to the social ‘me’. I do not mean to raise the metaphy-
sical question of how a person can be both I and ‘Me’, but to ask for 
the signifi cance of this distinction from the point of view of conduct 
itself. Where in conduct does the I come in as over against the ‘me’? 
If one determines his position in society and feels himself as having 
a certain function and privilege, these are all defi ned with reference 
to an I, but the I is not a ‘me’ and cannot become a ‘me’. We may 
have a better self and a worst self, but that again is not the I as over 
against the ‘me’, because they are both selves. We approve of one and 
disapprove of another, but when we bring up one or the other they are 
there for such approvals as me’s. The I does not get into the limelight; 
we talk to ourselves, but do not see ourselves. The I reacts to the self 
which arises through the taking of attitudes of others. Through taking 
those attitudes we have introduced the ‘me’ and we react to it as an 
I.” (Mead 1967: 173-174)

Självet rymmer alltså ett jag och ett mig utan att det ska förstås som en vari-
ant på kropp-medvetande dualismen. Men innan vi kan återvända till denna 
aspekt av Meads tänkande krävs det att vi börjar från början och helt enkelt 
betraktar individen ur ett kronologiskt perspektiv där vi tar det nyfödda bar-
net som vår utgångspunkt. Mead tar sin utgångspunkt i betraktelsen av att 
nyfödda barn tycks ha en medfödd förmåga att ta kontakt med sin omvärld 
genom att ta ögonkontakt och genom att imitera våra ansiktsuttryck när vi 
skrattar och ler. På denna nivå är barnet på intet sätt social, men det tycks ha 
en medfödd potential att skapa kontakt, någonting som är väsentligt för att 
det senare ska ha en möjlighet att socialiseras, ett tema som de fl esta också 
känner igen från Asplund (1987). Barnet utmärks här primärt av att sakna 
förmågan att vara reellt social och det är förvärvandet av dessa förmågor 
som Mead sedan försöker beskriva i sin socialisationsteori.

En central förutsättning för socialitet är ett meningsfullt symbolsystem, det 
vill säga ett språk att förmedla sig med och bli tilltalad på. Det första steget 
mot socialiteten är därför förmågan till rolltagande, det vill säga att kunna 
se sig själv med andras ögon dvs. att bli till ett objekt för sig själv. Barnets 
impulsivitet och ögonblickliga handlande på ingivelsen blir först begriplig 
när vi inser att det saknar förmågan att betrakta sig själv och sitt handlande 
ur andras perspektiv – att förstå hur andra kommer att uppfatta, bedöma, 
berömma eller förfäras av handlingen.40 Det är först när barnet, via leken, 
börjat förvärva denna förmåga som vi också kan förvänta oss att han eller 
hon stannar upp och refl ekterar över sitt handlande. Denna form av refl exi-

40 Till detta kommer också en bristande förmåga att förutsäga eventuella konse-
kvenser av att handla på impulsen.
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vitet menar Mead blir möjlig i och med att barnet lär sig att ta signifi kanta 
andras perspektiv på sig själv. Med signifi kanta andra menar Mead främst 
personer som är viktiga för barnet så som t.ex. föräldrar, mor- och farföräld-
rar, dagispersonal osv. och med att ta deras perspektiv menar han att barnet 
börjar kunna se sig själv ur dessa personers perspektiv. Barnet kan alltså börja 
refl ektera över vad mamma skulle säga, tycka och göra om hon såg barnet 
göra det som det önskar göra, det kan alltså innan det handlat bli medveten 
om att handlingen antagligen skulle glädja eller reta föräldern. Detta bety-
der dock inte att barnet per automatik motstår alla sådana frestelser, tvärt 
om vet alla som har barn att de ständigt hittar på rackartyg ändå. Alla som 
delar denna upplevelse vet också att barnet snart gör sitt bus för att sedan 
springa och gömma sig eller på annat sätt dölja sina förehavanden och det 
är alltså ett tecken på att barnet nu kan ta de signifi kantas perspektiv på sig 
själv och en konsekvens av detta är att det börjar skämmas eller dölja sina 
förehavanden. Innan jag har sett min sons oönskade grafi tti på väggen vet 
han alltså, genom att ta mitt perspektiv på sig själv, att jag antagligen kom-
mer att bli både ledsen och arg när jag ser måleriet – därför gömmer han sig. 
Innan han förvärvade denna förmåga gömde han sig aldrig, tvärt om angav 
han sig ofta när han hämtade mig för att visa mig mästerverket.

Men detta räcker inte för att vi ska kunna se barnet som fullt ut socialt 
eftersom denna utveckling bara lägger en grund för barnets kommande 
förmåga att samspela med andra. För den som sett barn i olika åldrar leka 
blir det snart tydligt att de äldre barnen snabbt uttrycker en frustration över 
de mindre barnens egocentrism – att de inte gör som de äldre säger åt dem 
och därför också ofta förstör deras lekar, legostäder eller garage. Även om 
de yngre barnen språkligt förstår de äldre så kan de inte se sin roll i leken 
och därför inte heller samspela eller delta i leken – de tenderar att leka vid 
de andra barnen snarare än med dem. Mead talar därför om ett andra steg i 
barnets socialisation där de signifi kanta andra kompletteras med och sakta 
ersätts med en generaliserad andre, en abstrakt samhällsvarelse som saknar 
de idiosynkratiska drag som är så intimt förknippade med och ofrånkomliga 
för den signifi kante andre. I samspelet med de signifi kanta andra är det vik-
tigt att kunna ta hänsyn till deras personliga drag för att interaktionen ska 
kunna fl yta på så smärtfritt som möjligt, men i ett större perspektiv krävs det 
att barnet formar en upplevelse av vad gemene man påbjuder och förbjuder, 
uppskattar och avskyr och det är detta aggregat av attityder som Mead ger 
namnet den generaliserade andre. När barnet kan börja se sig själv ur detta 
perspektiv har det så att säga lärt sig att betrakta sig själv i relation till en 
helhet, en grupp eller ett lag. Mead använder t.ex. lagsporter som exempel 
på situationer där detta rolltagande är väsentligt för individen för att han 
eller hon ska kunna spela ihop med de andra istället för att spela på samma 
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ställe som alla andra, vilket lätt blir konsekvensen om vi tar med allt för 
unga spelare i laget.

Denna generaliserade andre är en abstraktion och kan därför inte inter-
naliseras av barnet i form av imitation utan är snarast en språklig produkt 
– vi förmedlar nämligen inte bara namn på saker och ting då vi lär våra 
barn att tala utan i lika hög grad normer, värderingar och moral. Språket är 
inte bara ett kommunikativt medium med vilket vi kan ta emot och skicka 
information till varandra, även om det fi nns de som menar att det är så ett 
språk fungerar. Ur Meads pragmatiska perspektiv är språket någonting mer 
komplext eftersom det på samma gång som det möjliggör kommunikation 
också har en ordnande effekt i det att det tydliggör och accentuerar likhet 
och skillnad, normalitet och avvikelse och andra ordnande kategorier. Detta 
innebär konkret att barnet i och med att det lär sig ta den generaliserade 
andres perspektiv på sig själv och i och med att det tillägnar sig ett språk 
också får en moral, ett system av normer och värden på köpet i denna pro-
cess. Och det är först nu barnet överhuvudtaget har kapacitet att se på sig 
själv och avgöra vem han eller hon är och om denna person kan tänkas vara 
älskvärd eller avskyvärd. Denna förmåga kan också sägas spela en dubbel roll 
för vår förmåga att samspela och interagera med andra. När vi vill förmedla 
någonting komplicerat, vilket jag t.ex. är i full färd med i skrivande stund, så 
måste jag försöka se min text ur fl era abstrakta perspektiv (t.ex. lekmannens 
och sociologens perspektiv) och utifrån detta också avgöra huruvida jag kan 
tänkas vara begriplig eller ej. Genom att ta en tänkt läsares perspektiv så 
kan jag åtminstone försöka uttrycka mig begripligt. Jag kan också, fast det 
svårligen händer annat än i direkt interaktion, direkt efter att jag har sagt 
någonting höra hur fel det blev genom att jag även där tar den andres roll 
– och ibland hör vi hur fel saker kan låta först efter att vi har sagt dem, vil-
ket gör det möjligt för oss att direkt påpeka denna insikt och sedan försöka 
omformulera det vi vill säga på ett sätt som inte tillåter samma tolkning som 
det vi nyss sagt – och allt detta sker ofta innan motparten hunnit reagera eller 
bemöta det vi precis sade, vi förekommer honom eller henne, ibland innan 
vi talat men allt för ofta strax därefter.

Allt det rolltagande vi ständigt är involverade i, se bara på mig som under 
hela skrivandet ägnar det så mycket tid, handlar också om att vi ständigt 
bedömer och dömer oss själva utifrån den abstrakta norm som vi kan kalla 
den generaliserade andre. Var vi än handlar och hur vi än handlar så har vi 
inom oss själva samhällets ögon på oss och oavsett vad vi gör, hur vi gör det 
eller när vi gör det så har vi för det mesta en känsla av huruvida detta står 
i harmoni med detta samhälles normer och moral eller ej. Meads klassiska 
påpekande om att we have to be others to be ourselves pekar just på denna 
genomsyrande socialitet. Att vara någon är en effekt av vår interaktion med 
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andra, de formar oss, lägger grunden för vår syn på oss själva och påverkar 
därför också varför och hur vi handlar i nuet (se också Mead 1967, Crossley 
2001, Lundin 2004 & Engdahl 2005).

Teorin om det emotionella självet
Engdahls teori bryter med dualismen och är på så vis möjlig att inkorporera 
i den mer övergripande förståelsen av individen som jag vill presentera här. 
Hennes perspektiv är så att säga kompatibelt med mitt perspektiv och den 
förståelse av människan jag föreslår i denna del av avhandlingen. En andra 
poäng med Engdahls teori är att den låter oss se hur emotioner spelar en 
väsentlig roll för hur vi handlar på vårt handlande och på så sätt tillför en 
förklaringsdimension som är sekventiell snarare än deterministisk. Emotioner 
fi nns alltid med som en komponent i interaktion och spelar därför också 
alltid en roll för vår förmåga att knyta an till andra, förstå hur de uppfattar 
världen och bli medvetna om vilka normer som är viktiga för dem. Denna 
komponent är på samma gång intimt sammankopplad med vår syn på oss 
själva och spelar därför också en väsentlig roll i de val som är knutna till 
våra försök att forma och omforma oss själva. I och med att vi ser oss själva 
genom andra uppstår alltid en potential att känna stolthet och skam över oss 
själva och våra handlingar – en känsla som lätt leder vidare till önskningar 
om att bevara vissa sidor hos oss själva och omvandla andra. Vill vi förstå 
varför vissa individer handlar som de gör måste vi därför ha verktyg för att 
förstå hur deras syn på sig själva i relation till andra påverkar dem och hur 
detta också påverkar deras handlingar.

Ett konkret exempel på detta är till exempel den intervjuperson som jag 
kallar Sara som berättar om hur hon skaffar sig partners som inte bor på 
orten för att undvika den ryktesspridning som hon fruktar. Hon berättar 
också hur hon ständigt känner sig utanför när hon arbetar eller går i skolan 
eftersom hon har helt andra referensramar än dem hon träffar där. Saras 
bild av sig själv har en reell inverkan på hur hon väljer att leva sitt liv och 
livet hon lever har också en direkt inverkan på hur hon upplever sig vara 
kapabel att knyta an till andra och skapa sociala band till dem. Handlar 
man på ett sätt som man tror att i stort sett alla andra skulle ta avstånd 
ifrån, vilket Sara är övertygad om att hon gör, så kan det svårligen bli annat 
än en form av barriär mellan individen som upplever sig som förkastlig och 
den omvärld som med stor sannolikhet skulle döma henne om de bara vis-
ste vem hon egentligen var. Individen blir en infi ltratör, en hemlig agent och 
kan som sådan svårligen fullt ut ta del av det sociala liv som de andra delar 
– tvärt om är dubbellivet den enda möjliga och praktiska lösningen på en 
sådan situation. Men dubbellivet innebär också en isolering och slutenhet, 
ett inneslutande som i längden lätt också blir ett utestängande, livet utanför 
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den sociala arenan blir i längden handikappande för individen och skadar 
hennes möjligheter att ta del av den socialitet hon tvingats undfl y.

Engdahl tar inte avstånd från att emotioner har en biologisk motsvarighet 
eller komponent, men vill göra oss medvetna om hur detta inte kan ses som en 
grund för att uppfatta emotionen som ett privat eller ens ett unikt individuellt 
tillstånd – den är en i grunden social produkt. Det skulle vara reduktionistiskt 
att påstå att emotioner helt saknar koppling till våra kroppar, för vem kan 
väl påstå att rädsla, rastlöshet och sexuell upphetsning inte har en påtaglig 
kroppslighet. Men det är inte det som är poängen med Engdahls teori – precis 
som i fallet med den sociala kroppen och det sociala jaget handlar det om att 
visa på hur emotioner svårligen skulle vara någonting begripligt för den som 
inte socialiserats och inkorporerat vanemässiga responser på såväl inre som 
yttre stimulus – vår socialitet är en grund för emotioner oavsett om dessa 
emotioner har en kroppslig dimension eller ej.41 Engdahls utgångspunkt är 
klar då hon i inledningen till den del där hon har diskuterat och kritiserat 
ett fl ertal teorier om emotioner skriver:

“Having raised several doubts regarding contemporary views on emo-
tion developed within the sociology of emotions, I suggest we revisit 
the classic social psychology. What I suggest is that we go back in the 
history of the sociological branch of social psychology to fi nd the key 
to understanding emotion as social in order to see emotional expe-
rience as a signifi cant aspect of the self. More specifi cally, I suggest 
a modifi cation of Mead’s explanatio ation to the outer world or the 
other. In this manner, emotion is neither reduced to sensation nor to 
thought.” (Engdahl 2005: 113)

Motstånd och tolkningar av kroppslighet är alltså centrala punkter för Eng-
dahls förståelse av emotioner, de är teoretiskt förankrade i Meads tänkande 
kring vår socialitet men de är också omtolkningar av partier där Mead 
antyder sådana tankegångar utan att vidareutveckla sitt resonemang vilket 
innebär att Engdahls teoretiserande snarast är en vidareutveckling av Mead 
än ett tillämpande av hans tankar i relation till emotioner.  Och som jag för-
står henne så menar Engdahl att så länge som handlingen eller interaktionen 
fl yter på utan problem, kan vi förstås som mänskliga organismer med ett 
beteende, kapabla att ha sensationer och visa tecken på tillstånd av sensa-
tioner. Men så snart handlingen möter motstånd eller på annat sätt bryter 
samman så förvandlas beteendet till social interaktion samtidigt som de 
emotioner som uppstår i dessa situationer knyts till våra själv, självkänslan 
kommer in i bilden. 

41 Crossley (2001) visar i Ryles anda på hur man skulle kunna tänka sig emotionella 
tillstånd som de facto saknar någon form av kroppslighet.
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l relation till detta menar Engdahl att eftersom vi vanligtvis inte upplever 
känslor som någonting som har någonting att göra med vilka vi är eller vill 
vara så är vi inte heller medvetna om vad det är vi gör för att uppleva de 
önskvärda eller förväntade känslor vi ger uttryck för. Detta betyder alltså 
också att vi måste förutsätta att det fi nns samhälleligt givna normer eller reg-
ler för vad vi ska eller bör känna och därför också per defi nition inte känna 
i vissa situationer. Engdahl exemplifi erar detta med hjälp av Hochschilds 
(1983) studie av fl ygvärdinnor som har explicita regler att följa i sitt yrke 
och knyter detta till en incident som en fl ygvärdinna berättar om där hon 
inte längre kunde le mot en passagerare eller behandla henne som om hon 
var värd alla ansträngningar fl ygvärdinnan kunde uppbåda. Efter att ha gjort 
allt hon kunde för passageraren och försökt etablera en personlig kontakt 
med henne når värdinnan tillslut en gräns för vad hon kan hantera. Det är 
passagerarens ovilja att svara tillbaks på den vänlighet värdinnan erbjuder 
och hennes sätt att behandla värdinnan som ett objekt snarare än ett subjekt, 
som en person som förtjänar respekt, som får situationen att fallera. Engdahl 
menar alltså att passagerarens kränkande behandling av värdinnan och hen-
nes kollega fi ck handlingen att bryta samman och på så vis öppna upp för en 
situation där emotionen blir intimt sammankopplad med värdinnans själv 
och i denna situation är det passagerarens attityd som speglas i värdinnans 
attityd, kränkningen var inte av hennes roll som värdinna utan blev till en 
kränkning av hennes själv.

Motståndet som jag nyss nämnde handlar om det motstånd en aktör möter 
då han eller hon inte lyckas fullborda den akt han eller hon påbörjat. Mead 
förstår detta som en situation som skapar en frustration hos individen, en 
känsla av att ha kört fast eller blivit smått hängande i luften. Men det är inte 
denna egenskap som Engdahl fokuserar på, hon är snarast intresserad av vad 
motståndet leder fram till när hon skriver:

“Mead stresses that our imagery of the other and the self does not 
emerge unless the act is inhibited (see, for example, Mead [1964] 
1967: II). Consciousness of the other and the self, thus, arises when 
our past within the act (i.e. when incorporated in the form of common 
structures of habitual reactions that give rise to certain unrefl exive 
expectations on our co-existence with the outer world or the other) 
is not suffi cient for the completion of the act. The inhibited act trans-
forms our social behaviour into social interaction where we discover 
our insides, and endow ourselves with meanings. It enables us to be 
emotional and refl exive, in a particular way of being objects to our-
selves. Basically, Mead understands the self as the peculiar capacity of 
being an object to oneself”. (Engdahl 2004: 62)

Motståndet är alltså det som omvandlar socialt beteende till social interak-
tion, innan motståndet har handlingen ingen specifi k social signifi kans för 
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aktören som individ betraktad men så snart beteendet hindras och möter 
motstånd tvingas aktören att refl ektera över såväl sig själv som andra i situa-
tionen. En annan aspekt av motstånd, ett slags antecipatoriskt roll tagande 
med objekt spelar också en roll för Meads och Engdahls förståelse av emo-
tionens tillkomst. Mead menar att vi faktiskt måste inta en social relation 
till objekt i vår tillvaro i så mån att det krävs att vi tillskriver objektet egen-
skaper, en insida, för att kunna manipulera det. Vi måste t.ex. föreställa oss 
dess tyngd i termer av det motstånd det uppbringar när vi vill lyfta det för 
att kunna närma oss det med rätt kraft, i rätt vinkel och så vidare42. Genom 
att, innan handlingen, ta objektets roll kan vi alltså bättre rustade närma oss 
objektet på ett sätt som lämpar sig ett handhavande av detsamma – tänk dig 
bara en situation där någon skämtar med dig och du tar i för att lyfta en sten 
av frigolit som är realistiska till sitt yttre. Den massiva överkraft som kommer 
att utmärka ditt hanterande av stenen är ett tecken på att du innan du blev 
handgriplig tog stenens attityd gentemot dig och sedan justerade din kraft 
för att möta stenens tänkta motstånd. Genom att ha kommit i kontakt med 
stenar lär vi oss att de är tunga och kräver att vi tar i när vi vill lyfta dem. 
I och med att vårt förfl utna alltid fi nns med oss i nuet kommer vi snart att, 
innan vi kommer i kontakt med stenen, förbereda oss på att lyfta någonting 
tungt. Detta abstrakta rolltagande tillåter oss alltså att förbereda oss och jus-
tera vårt handlande innan vi de facto skrider till verket och handlar. Engdahl 
ställer sig frågande till varför Mead inte utvecklar detta tänkande i relation 
till vårt umgänge med andra och menar att det i princip inte fi nns någonting 
som talar emot en sådan tolkning av Mead, Engdahl skriver:

“The experience or feeling of emotion arises only if our expression 
of it does not lead to the completion of the act – if the act collapses 
(Mead 1982: 40). “If a man could strike at once when he clinches his 
fi st there would be no emotion, for there would be no checking, no in-
hibition,” Mead (1984: 34) argues. According to Mead our emotional 
experience are not the things that we habitually do. They presuppose 
inhibition of such activities. They are corporeal evaluations of the self 
from the standpoint of the other. Mead never fully elaborates on this 
point. In my interpretation, Mead thinks that it is with help of such 
evaluations that we feel ourselves as we travel back and forth in space 
– between the concrete position of the other and the concrete position 
of ourselves. Accordingly, our emotional experiences are what prima-
rily transforms exterior to interior.” (Engdahl 2004: 64)

Emotion begränsas på detta sätt till att vara någonting som uppstår i si-
tuationen samtidigt som det i form måste förstås som en utvärdering eller 
ett meningsskapande i en situation där handlingen mött motstånd och inte 

42 Här kan vi se ett analogt tänkande med Merleau-Ponty och hans tankar kring 
inkorporerandet av objekt i vårt kroppsschema – en process där vi både lär känna 
oss själva och objektet genom vårt aktiva handlande gentemot eller med objektet.
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kunnat fullföljas. Men Engdahl menar att vi måste komma längre än så om 
vi vill förstå emotioner och dess roll i interaktionen därför tar hon sig an 
att klarlägga det emotionella jagets tillkomst.43 Hon refererar till den dis-
tinktion som Mead gör mellan existentiell identitet och funktionell identitet, 
där det första begreppet helt enkelt syftar till vårt unika jag, att bara jag 
kan vara existentiellt likvärdig med mig själv – en tanke som alltså skiljer 
ut oss alla som unika individer från varandra. Funktionell identitet syftar 
på vår förmåga att synkronisera våra kroppar med andras och i relation till 
rolltagande att se oss själva ur den andres perspektiv där den andres kropp 
är väsentlig för förståelsen av den andres perspektiv. När någon ler hjärtligt 
mot oss är det inte bara lätt hänt utan också troligt att vi ler tillbaks, funk-
tionell identifi kation är smittsam som Engdahl uttrycker det.44 Men för att 
nå hela vägen måste vi göra ytterligare en distinktion och denna gång mellan 
Meads begrepp emotional expressions och emotional experiences, Engdahl 
uttrycker det genom att skriva:

“As aforementioned, Mead emphasizes that expressions of emotions 
are symbols only for the observer. In this sense, they represent the 
aesthetic comprehension of those emotions from the point of view 
of the other, not the self s experience of those emotions. Only in this 
aesthetic way is emotion part of the sensuous world of the newborn. 
This means that the only way that this world could be described as 
emotional is based on a newborn’s ability to identify itself by looking 
at and taking the experiences of emotional expressions from their 
caregivers. It does not mean that they emotionally experience their 
sense perceptions of the outer or the other. Nor does it mean that 
their facial expressions, which appear to be identical with the facial 
expressions of adults, refer to any experiences of emotion. Rather
they are responses to internal and external sensations. As such they ‘are 
not properly called emotions, but rather expressions of sensations...” 
(Engdahl 2004: 121-122)

Engdahl menar alltså, om jag förstår henne rätt, att barnets oförmåga att 
rollta också gör det oförmöget att uppleva det som vi skulle kunna kalla 
’genuina emotioner’. Det reagerar snarast på inre och yttre intryck och som 
responser är de därför inte att betrakta som emotioner. För att fullt ut förstå 
skillnaden mellan funktionell identitet och emotion måste vi också förstå 
skillnaden mellan emotionella uttryck och emotionell upplevelse. Engdahl 
gör denna skillnad tydlig genom att uttrycka det som att det fi nns en väsentlig 

43 Min översättning av ‘The emergence of the emotional self’.
44  Ett annat övertygande exempel hos Engdahl är folkets kroppsliga reaktioner 
när de tittar upp på en lindansare, vissa kommer till och med att försöka återfå 
balansen när lindansaren vacklar – de identifi erar sig funktionellt med honom eller 
henne, precis som passageraren i en bil som bromsar när han eller hon tycker att 
föraren borde göra det.
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skillnad mellan uttryck för och upplevelse av emotion. Uttryck för emotion, 
det som vi visar andra, är en slag symbol för den andre – det är ett synlig-
görande av emotionen sedd ur den andres perspektiv och inte detsamma 
som upplevelse av emotionen. Man skulle kanske kunna säga att uttryck för 
emotioner är någonting vi visar andra för att bli förstådda, vilket naturligtvis 
kräver rolltagande, men som samtidigt också är någonting som är skilt från 
upplevelsen av emotionen. Det tycks således vara en väsentlig skillnad mellan 
att visa en reaktion på en inre eller yttre sensation och att uppleva en emotion 
som ett resultat av handlingen mött motstånd i situationen under sådana 
omständigheter att refl ekterandet över vårt handlande och våra handlings-
alternativ knyts samman med vår upplevelse av vilka vi är, t.ex. genom att vi 
känner skam eller stolthet över vårt handlande. Allt detta bygger således på 
ett särskiljande mellan sensation och emotion, en distinktion som Engdahl 
gör tydlig genom att referera till Johnson (1992) då hon skriver:

“...Johnson argues that the difference between our sensations and 
our emotions are that sensations are occurrences limited in time and 
space, whereas emotions are able to transcend time and space. They 
travel with us forth and back in time and space. More specifi cally, 
they are incorporations of our past in the form of habits or structures 
of corporal attitudes. It is those socially incorporated structures that 
make the inhibition of the act felt in the form of emotional experiences 
possible.” (Engdahl 2004: 122)

Emotioner är alltså inte detsamma som sensationer. Sensationer som smärta 
och välbehag är någonting annat än emotioner vilka snarast måste förstås 
som produkter av att vanemässiga responser på situationer eller kroppsliga 
sensationer möter motstånd. I relation till det emotionella jagets uppkomst 
skriver hon därför lite senare att;

“Nonetheless, newborns’ experiences of pain or discomfort, expres-
sed by cries, and their experiences of pleasure or comfort, expressed 
by smiles are gestures to communicate with their caregivers. Those 
expressions are beginning of acts, yet not part of the self.” (Engdahl 
2005: 122)

För att förtydliga detta ytterligare skriver Engdahl att emotioner i grunden 
är ett resultat av ett utbyte med andra. Hon visar detta genom två exempel 
– det väsentliga är att de handlar om att barnen i exemplen möter motstånd i 
sitt handlande och tvingas utvärdera sin roll i situationen sedd ur den  andres 
perspektiv – med andra ord, hur den vuxne ser på barnet. I takt med att 
barnet alltmer lär sig rolltagande blir det i denna fas av utvecklingen benäget 
att stanna upp i situationer som tvingar det att refl ektera över sin roll i situa-
tioner där barnets roll inte är vanemässigt och därför ’självklart given’. Innan 
barnet har förvärvat förmågan att rollta kan det inte fånga upp sina impulser 
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och rollta på en abstrakt nivå, det vill säga föreställa sig konsekvenserna av 
sitt handlande och andras troliga responser på det innan det handlar (detta 
är ju också en form av motstånd). När barnet möter motstånd i handlingen 
stannar det därför upp för att refl ektera över situationen – vad den betyder är 
inte självklart för barnet och därför behöver det, genom att iaktta den andres 
responser, hjälp med att utvärdera eller tolka situationen. Engdahls skriver: 

“When repeatedly taking the emotional attitude of the other towards 
itself in certain situations, the child develops a structure of social 
behavior in the form of emotional attitudes. This structure makes the 
child approach the outer world from an anticipated corporal perspec-
tive. When the child’s habitually expressed corporal attitudes become 
problematic or challenged in the act, emotional experience, in the form 
of a corporal evaluation of its relationship to the outer world arises. 
The child becomes aware of itself as standing in a particular relation-
ship to the outer world. In other words, self-feeling arises. Emotional 
experience is self-feeling, in the specifi c sense of a corporal evaluation 
of the own existence within the act. As such the core of emotion or 
that which we become aware of as ourselves when we have emotional 
experiences is neither a biological nor refl exive given, but rather it is 
what our bodies have become on the basis of our functional identify-
cation with others.” (Engdahl 2004: 125)

Detta perspektiv på emotion, som någonting lika förkroppsligat som besjälat, 
leder fram till en spännande konsekvens som jag vill göra extra tydlig då det 
har implikationer för de fenomen som står i avhandlingens fokus. Funktionell 
identifi kation, vårt synkroniserande av våra kroppar i relation till andra och 
de känslor som detta ibland leder till måste därför också kunna antas vara 
möjligt att ges ett kön eller en etnisk eller social prägel, för att bara nämna 
några alternativ. Engdahl (2004) refererar till Youngs (1980) klassiska arti-
kel throwing like a girl och visar på hur studier visar på att det fi nns klara 
skillnader mellan könen i hur de rör sig och använder sina kroppar. Flickor 
tenderar t.ex. när de kastar boll att förbli relativt orörliga i sina kroppar och 
bara låta armen kasta medan pojkarna istället gärna vrider sig innan kastet 
och sedan fullföljer rörelsen efter det att bollen är kastad, för att bara ta ett 
exempel. Engdahl betonar detta då hon menar att det är någonting vi fullt 
ut måste förstå implikationerna av, hon skriver för att förtydliga detta (i 
relation till andras bemötande av oss i termer av att vara pojke, fl icka, man, 
kvinna, färgad eller vit, osv.) att:

”This is important to emphasize because we do not choose our sex, our 
skin color, or our health status. More importantly, it implies that those 
are not qualities that decide who we are or want to be. Rather they are 
part of the basis on which others approach us. Clearly, it shows that it 
is basically others’ attitude toward us that bestow the outer world with 
powers to which we become subjects.” (Engdahl 2004: 127)
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Andras responser på oss och deras bemötande av oss som någon eller någon-
ting speciellt kan alltså inte bortses ifrån om vi ska förstå hur individen 
upplever självkänsla och emotioner, det är i detta konkreta bemötande av 
oss som pojkar och fl ickor, färgade eller vita som vi blir pojkar, fl ickor, fär-
gade eller vita. Det är däremot inte ett deterministiskt förhållande, vi kan 
förändra vår syn på oss själva även om det ibland kräver styrka och kraft 
– men för att bli till som individ i första instans är vi utelämnade till andras 
bedömningar av oss. När vi befi nner oss i situationer som t.ex. liknar pojken 
i exemplets situation45 innebär det alltså att vi tvingas se oss som äckliga när 
vi gör det vi vill göra och vanligtvis leder det till att vi upphör med sådana 
handlingar eftersom det inte bara är handlingen som sådan som är äcklig 
utan också den som utför den.46 I andra situationer möter vi kanske någons 
entusiasm över någonting vi sagt eller gjort vilket istället sporrar oss till fl era 
sådana handlingar. På detta sätt kan vi förstå dessa emotionella upplevelser 
som det drivande i en process att förändra oss, vi försöker undvika sådant 
som framställer oss (och därför också får oss att känna oss) som dåliga. 
Kanske inspireras vi av andra på någon punkt och försöker lägga oss till 
med vissa sätt att vara som vi håller högt. Dessa utvärderingar av oss själva 
i relation till våra intryck av andra bildar således en grund för förändring 
och självrealisation. 

Men att bli behandlad som någon som inte är värd erkännande och res-
pekt är depersonaliserande i längden och lämnar den individ som saknar 
andra källor för bekräftelse i den andres våld. Med tiden separeras känslan 
från tanken och självet förtvinar – vi blir så sakta det den andre behandlar 
oss som. Kapaciteten att känna någonting för vare sig själv eller den andre 
utarmas. Detta perspektiv kan därför låta oss förstå situationer där indivi-
den själv har svårt att förstå sitt eget agerande och då tänker jag främst på 
mitt empiriska material som presenterades tidigare i del II. Det är speciellt 
de kvinnliga deltagarna som berättar om saker som anknyter till detta per-
spektiv på emotioner även om det också är några av männen som berättar 
om liknande saker. Nina sa att hon vet att hon är attraktiv eftersom hon 

45 Pojken i Engdahls exempel lekte med sin avföring när en vuxen störtar in och 
bannar honom.
46 Här kan det vara relevant att rent hypotetiskt fundera över hur vårt handlande 
påverkas av en handling som vi fi nner mycket nöje och behag i men som samtidigt 
betraktas som oönskad av andra. Rent hypotetiskt tycks det fi nnas två lösningar 
i sådana situationer, antingen kan konfl ikten lösas genom att vi undviker sådana 
handlingar i framtiden och förnekar oss det nöje som andra fi nner opassande eller 
också tvingas vi förändra vår syn på oss själva för att kunna fortsätta handla på ett 
sätt som andra ogillar. I det senare fallet är en implikation på att fortsätta handla 
att vi tvingas se oss som någonting annat än de som ogillar vårt handlande – ett 
emotionellt utanförskap är därför så gott som alltid ett resultat av att vi omvärderar 
synen på oss själva i relation till andra.
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får många kommentarer, men att hon inte kan känna det mer än när hon 
är med någon som vill ha henne. Sara berättade att hon skulle vilja träffa 
någon för en stadig relation, men att hon aldrig kan tro på någon som säger 
att han älskar henne. Lasse berättade också om hur han valt att skilja mellan 
sex och känslor och hur han får den bekräftelse som han söker genom att 
tillfredsställa sina partners, fokus ligger på dem snarare än på ett gemensamt 
tillfredsställande av varandra. Även Arne berättar om hur han lurar till sig 
bekräftelse genom att prata med kvinnor om sin svåra uppväxt utan att det 
känns som att han ger något av sig själv, det är en ramsa han drar för att få 
dem att öppna sig för honom. Alla dessa berättelser tycks i skenet av Eng-
dahls teori om det emotionella självet få en förklaring eftersom de faktiskt 
handlar om en separation mellan refl exivitet och emotion – det är som om 
de har förväxlat sensation med emotion och därför ibland desperat söker en 
sensation som ska hålla i sig och fi nnas kvar. Men de vet alla att den aldrig 
gör det, så snart agerandet är över är också ’känslan’ borta och upplevelsen 
av tomhet sätter åter in. 
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KAPITEL 10

Joas, Bourdieu och den kreativa handlingen

I detta kapitel vill jag fl ytta fokus från kritiken av dualismen och istället visa 
på varför jag menar att många av de sociologiska handlingsteorier som skulle 
kunna fungera som alternativa perspektiv till det dualistiska tänkandet inte 
fullt ut håller måttet. Det handlar om att återigen klargöra en kritik och på 
så sätt motivera mitt val av Bourdieus teori. Jag kommer att presentera Hans 
Joas kritik av det som han kallar teleologiska handlingsteorier i sin bok the 
creativity of action för att klargöra kritiken av dessa handlingsteorier. Efter 
detta kommer jag att kort redogöra för den kritik som Bourdieu riktar mot 
dessa perspektiv. Redogörelsen har som syfte att underlätta förståelsen för 
Bourdieus projekt snarare än att upprepa Joas kritik med andra ord även 
om en viss grad av överlappning är svår att undvika.

Hans Joas kritik av de teleologiska handlingsteorierna
Joas (1996) går igenom de handlingsteorier som idag dominerar eller fort-
farande infl uerar tänkandet kring hur mänskligt handlande skall förstås. I 
denna genomgång kommenterar han bl.a. hur Weber, Simmel, Tönnies och 
Durkheim hanterar de former av handling som skulle kunna kallas kreativa 
i så mening att de inte utan problem kan inordnas i dessa teoriers typologier. 
Joas menar sedan att hans mål inte är att tillföra en ytterligare kategori, 
kreativt handlande, till de redan befi ntliga handlingsteoriernas typologier 
utan han vill snarare ompröva den grund dessa handlingstorier bygger på, 
han skriver;

”My intention is therefore to provide not a mere extension to, but 
instead a fundamental reconstructuring of the principles underlying 
mainstream action theory. It is not that common typologies of action 
are simply incomplete; rather, I am calling into question the very prin-
ciple on which these typologies are based.” (Joas 1996:145)

Tanken han för fram i samband med detta är att en handlingsteori formellt 
sätt inte kan anses vara komplett så länge som den explicit eller implicit 
fördelar vissa handlingar till en s.k. residualkategori. Detta är Joas främsta 
kritik mot att vi skulle hålla fast vid denna form av handlingsteorier. Han 
för sedan fram tre orsaker till att ifrågasätta grunden för de ekonomiska, 
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psykologiska, sociologiska och analytiskt fi losofi ska handlingsteorier som 
han tidigare redogjort för och kommenterat. Anledningen till att vi måste 
ompröva de principer dessa teorier bygger på är enligt Joas trefaldig. Först 
och främst isolerar de individen från kontexten och sekvensen i vilken hand-
lingen sker, de skulle kunna kallas akontextuella. För det andra påpekar han 
att det är än mer olyckligt att dessa teorier tar det rationella handlandet som 
utgångspunkt då detta har som konsekvens att det av logisk nödvändighet 
skapas en kategori av icke rationellt handlande samtidigt som den rationella 
utgångspunkten kommer att fungera som en värderande norm gentemot 
vilka alla andra former av handling jämförs. Den tredje kritiken han för fram 
är spännvidden i begreppet rationalitet där defi nitionen av vad som är att 
anse som rationellt kommer att vara analog med den princip som fördelar 
handlingar mellan kategorierna rationella och irrationella. Det vill säga, 
rationalitet blir alltid rationell i relation till någonting annat som moral, 
nyttomaiximering eller vad det än må vara. Joas synliggör sedan de grundan-
taganden som alla dessa handlingsteorier vilar på samtidigt som han påvisar 
det problematiska i att utgå från dessa antaganden då han skriver;

”They [Action theories] presuppose fi rstly that the actor is capable of 
purposive action, secondly that he has control over his own body, and 
thirdly that he is autonomous vis-à-vis his fellow human beings and 
environment/.../The proponents of such conceptions are well aware 
that the preconditions assumed by the model of rational action are 
frequently not to be found in empirically observable action.” (Joas 
1996:147) [min anm.]

Resultatet av att just dessa antaganden utgör en grund för rationellt handlan-
de innebär som Joas påpekar att rationalitet kommer att stå som ett a priori 
antagande för samtliga handlingsteorier samtidigt som rationellt handlande 
i denna mening uppenbart inte kan vara rationellt i sig självt. Ur detta blir 
det tydligt att det tycks fi nnas åtminstone tre olika sätt att förstå handling 
på, först och främst som handlingar som kan begripas ur ett mål – medel 
perspektiv, handling kan också förstås ur ett stimulus – respons perspektiv 
eller ur ett alternativt tredje perspektiv där begrepp som rationalitet och mål 
ges en lite annan innebörd, låt oss inledningsvis kalla det icke teleologiskt 
handlande. Joas summerar såväl Tönnies, som Simmels och Heideggers kritik 
av att basera en handlingsteori på ett mål -medel schema och kommer till 
slutsatsen att:

”If we summarize these admittedly quite discrete arguments showing 
the limited applicability of the means - ends schema, we fi nd that 
neither routine nor action permeated with meaning, neither creative 
nor existentially refl ected action can be accounted for using this model. 
Nothing remains, therefore, of the apparent self-evidence of taking 
this model as the starting point for developing a theory of action.” 
(Joas 1996:156)
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Genom att se handling som någonting förkroppsligat kommer förståelsen 
av handling att markant ändras. Först och främst så kan perception och 
kognition inte längre ses som någonting som föregår handling utan de måste 
snarare förstås som moment i en handlingsprocess. Det är i kroppen som 
det stabila hos en person, vanor, preferenser och inklinationer står att fi nna. 
Perception blir således ett handlingsrelaterat fenomen snarare än ett fenomen 
som föregår handlingen. Det innebär med andra ord att det är i relationen 
mellan kroppen och omvärlden som möjligheten till handling står att fi nna. 
Vi möter en värld och handlar gentemot den, inte bara som kognitiva varelser 
utan också som kroppar – som sociala kroppar för att vara mer precis. Att 
se mänsklig perception som grundad i vår förmåga till intentionell kroppslig 
rörelse skiljer sig markant från Descartes antaganden om hur människan 
fungerar på tre väsentliga punkter.

1.  Först och främst så tillåter vår förkroppsligade tillvaro oss att möta 
vår omvärld med relativt generella antaganden om densamma.

2.  För det andra så hjälper det oss att möta världen ur ett globalt per-
spektiv med mer globala kunskaper om den, när problem uppkommer 
så innebär det att situationen kommer att ställa krav på en mer specifi k 
perception och mer specifi ka förväntningar kring situationen.

3.  För det tredje så innebär det att det är genom kroppen vi har möjlig-
het att välja mellan olika källor till perception – om iakttagandet av ett 
objekt inte ger oss tillräcklig information om det så kan vi växla över 
till att beröra det eller att lukta på det. Vår bekantskap med omvärlden 
kommer således ur vårt praktiska bemötande av densamma.47

Detta innebär också att vår förståelse av kontroll över handlingar måste 
omprövas om vi växlar från en teleologisk handlingsram till en icke teleolo-
gisk handlingsram. Situationen blir ur detta perspektiv inte längre möjlig att 
uppfatta som uteslutande kontingent av externa faktorer utan måste också 
ses som konstitutiv för handlingen. Böhler (1985 cit i Joas 1996: 161) menar 
att vi tenderar att uppleva det som att situationer uppstår, händer oss eller 
som att vi måste komma in i en situation osv. Det är således möjligt att upp-
fatta det som att det är situationen som möjliggör handling i och med att den 
intresserar oss, berör oss eller bekymrar oss. Böhler ser en risk i att betona 
situationens relevans på detta sätt i och med att detta skulle kunna uppfat-
tas som ett accepterande av stimulus – respons schemat som en ram för vår 
förståelse av handling. Böhler poängterar därför att intentionaliteten i vårt 
handlande är en lika viktig komponent att ta hänsyn till i vår förståelse av 
mänsklig handling. Därför föreslår han att intentionellt handlande och kon-
text ses som ömsesidiga förutsättningar för handling i en given situation.

47 Alternativet är ju att se det som att omvärlden kommer till oss, att vi passivt 
registrerar och tar emot den.
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”Situational orientation and goal-orientation are interlinked with one 
another from the outset. For if we did not have certain dispositions 
towards goals, no matter how vague, which are given ante actu in the 
form of needs, interests and norms, an event would not occur for us as 
a situation we are in, but would remain devoid of meaning and mute” 
(Böhler 1985:272-273)

Böhler för således fram en tanke om att handlingar måste förstås som en slags 
slutprodukt skapad av såväl mål, intentioner och intressen hos individen som 
av möjligheter, öppningar i och tolkning av situationen. Om situationen inte 
på något sätt intresserar eller berör oss eller våra mål så kommer den helt 
enkelt inte att framstå som en situation, den framträder inte ur vardagens 
kaos av intryck som någonting speciellt. Det måste alltså fi nnas någonting i 
situationen som väcker vårt intresse och engagemang vilket bara är möjligt 
om detta är någonting som redan fi nns inom oss – det är i mötet mellan 
kontext och disposition en situation framträder som just en situation. Tan-
ken är i sig inte särdeles revolutionerande men den utesluter samtidigt två 
starka strömningar som båda gärna vill göra sig till verktyg för förståelse 
av mänsklig handling. Å ena sidan utesluter den en möjlighet att förklara 
handlingar inom en ram av mål – medel relationer, å andra sidan så utesluter 
den också det motsatta, nämligen att se handlingar som resultat av stimulus 
i individens omgivning. Det styrande momentet hos individen skulle i detta 
fall bestå i värderingar, normer och strävanden. Även C. Wright Mills (1940) 
såg att ett sådant upplägg kräver ett medium för att inte försätta individen 
i ett passivt och letargiskt tillstånd och föreslår att vi uppfattar språket som 
ett sådant medium. Det tycks vara genom språket vi internaliserar många av 
dessa normer, aspirationer och värderingar och det tycks som att det bara är 
språket som ger oss möjlighet att refl ektera över det pre-refl exiva och utifrån 
detta lägga om vår kurs, se nya möjligheter och omvärdera våra normer och 
värderingar. Givet att detta är ett fruktbart sätt att förstå handlingar så inne-
bär det att handlingar som efter att de utförts och refl ekteras över kommer 
att kunna modifi era såväl motivation och värdesystem som aktörens syn på 
sig själv, sina behov och sin existens. Det fi nns dock enligt Joas ett hinder 
som måste övervinnas för att vi ska kunna överge den Cartesianskt grundade 
teleologiska förklaringsramen, ett hinder som blir klart i frågan vad är det 
som händer när vi går från att önska till att sätta ett mål? 

”Anyone who sets goals is just aware of the fact that reality is inde-
pendent of his wishes, as he is of the possibility of changing reality 
through his wishes via the medium of appropriate action. The creative 
act of setting goals therefore requires both the constitution of a reality 
that is independent of the subject and at the same time the retention 
of the ability to dream and desire.” (Joas 1996:163-164)
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En uppdelning mellan intern och extern verklighet blir således oumbärlig 
även i detta perspektiv, ett dialektiskt förhållande mellan subjektivt och 
objektivt kvarstår som en förutsättning för handling. Handling, så länge 
som den t.ex. inte är ekonomisk och därför av naturliga skäl mål –  medel 
reglerad, blir således att betrakta som en situation där en subjektiv och en 
objektiv värld smälter samman. En situation där de båda ger upphov till och 
samtidigt begränsar möjligt handlande. Vår upplevelse av situationen fram-
ställer den som just en situation i meningen av att vara en situation som ger 
möjlighet till vissa men inte andra handlingar samtidigt som våra normer, 
värderingar, intressen och aspirationer också inverkar på vad i situationen 
som framstår som önskvärt, icke önskvärt eller möjligt. Joas menar därför att 
kreativiteten kan ses som en ton i en persons attityd gentemot den externa 
verkligheten.

Kropp och handling
Joas anger tre skäl till varför en fruktbar handlingsteori bör inkludera krop-
pen som någonting annat, och kanske främst mer, än ett redskap, verktyg 
eller transportmedel för psyket. Dessa är i tur och ordning främst att vi 
tvingas förhålla oss till kroppen i biologiska termer och kan då inte längre 
inkorporera den som någonting socialt per se. För det andra så innebär en 
instrumentell syn på kroppen att vi bara kan förhålla oss till den som nå-
gonting som gör någonting åt oss, vad Joas kallar en activist relationship to 
the world. En handlingsteori behöver alltså kunna förhålla sig till en kropp i 
andra termer än av en kontinuerlig rad handlingar – ett permanent tillstånd 
av handlingsgeneration – och således är det att föredra om handling ses som 
en process där en individ, som en organism, (be)möter en omvärld. För det 
tredje så är det fördelaktigt att ha en förståelse av kroppen som möjliggör 
förståelse av mer än kontroll och disciplinering av kroppen, vi behöver ett 
perspektiv som också kan hantera en intentionell reduktion av kontroll och 
disciplin. Joas tar upp Merleau-Pontys exempel på hur vi somnar som ett 
exempel på passiv intentionalitet och som ett exempel på meningsfullt förlust 
av intentionalitet nämner han sådant som det faktum att vi rodnar även om 
det inte var vår avsikt att göra det. Det tycks utifrån dessa resonemang fi n-
nas ett utrymme för och behov av en förståelse av handling som kan hantera 
dessa och många andra fenomen utan att den rent instrumentella handlingen 
negeras eller på annat sätt utesluts.

Två oklara områden...
Ett första område som behöver förtydligas för att gå vidare är ett område 
som rör ett klargörande av vilka de nödvändiga biologiska förutsättningarna 
för handling är. Ett andra område handlar om att vi måste skaffa oss ett sätt 
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att förstå hur aktören utvecklar en subjektiv känsla av/för sin kropp – Joas 
argumenterar för detta när han skriver: 

”The pre-refl ective intentionality of the human body is thus not some 
residue of animal behaviour, upon which some superimposed intel-
lectuality, is superimposed, but is in fact the structure of the relation 
between organism and environment that is typical for human beings. 
The assumptions of action theory are built upon quicksand if they do 
not match our knowledge of this structure.” (Joas 1996:175)

Joas och Engdahl tar båda avstamp i kritiken av teorier som utgår från att 
vi måste återupptäcka människan som ett djur med drifter för att förklara 
handling eftersom det i grunden är reduktionistiskt och dessutom proble-
matiskt. Det mest fruktbara är istället att se inklinationer och dispositioner 
hos individen som inkorporerade strukturer som har sin grund i individens 
erfarenhet av att existera i världen och aktivt bemöta den. Utifrån detta 
påpekande går Joas vidare till Merleau-Ponty och hans försök att inte-
grera kroppsuppfattning med handling samtidigt som han gör upp med den 
 Cartesianska dualismen. Merleau-Ponty använder fenomenet fantom kropp 
för att tydliggöra sitt resonemang och Joas citat belyser detta då han citerar 
Merleau-Pontys (1982) diskussion om förhållandet mellan kropp och sinne 
i det att han skriver;

”The phantom arm is not a representation of the arm, but the am-
bivalent presence of an arm... To have a phantom arm is to remain 
open to all the actions of which the arm alone is capable; it is to retain 
the practical fi eld which one enjoyed before mutilation... The patient 
therefore realizes his disability precisely in so far as he is ignorant of 
it, and is ignorant of it precisely to the extent that he knows of it” 
(Merleau-Ponty 1982 cit i Joas 1996:180)

Som ett resultat av detta står vi inför en möjlighet att uppfatta en individ som 
någonting helt, en singularitet snarare än som summan av ett psyke och en 
kropp.  Detta leder fram till att Merleau-Ponty måste tala om en ”habitual 
body” och en ”actual body” för att hålla isär begreppen - men det stora ste-
get i detta avseende är Merleau-Pontys betoning av att detta kroppsschema 
måste omformas kontinuerligt. Åldrande och andra förändringar kräver att 
kroppsschemat ständigt uppdateras och genomgår förändringar, något som 
också neuroforskaren Damasio talar om i sin bok Descartes misstag (1999). 
Merleau-Ponty ser detta som en konstitutiv pre-lingvistisk grund för att 
relationer till andra ska vara möjliga. Genom begreppet intercorporéité vill 
han betona att det inte bara är förkroppsligandet som är en förutsättning 
för handling utan att vår relation till våra egna kroppar i relation till an-
dras också är en viktig förutsättning för socialitet och ett själv. Mead står i 
grunden inför samma problem men löser det på ett annat sätt än Lacan och 
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Merleau-Ponty eftersom Mead snarare försöker klargöra de förutsättningar 
som krävs för att ett jag ska kunna bildas utan att ta någon artefakt utanför 
individen till hjälp. Mycket förenklat kan skulle man kunna säga att Joas 
refererar till Meads tankar om hur individen måste se sig som någonting 
separat från sin omgivning för att kunna uppfatta objekt som någonting som 
fi nns utanför honom eller henne själv samtidigt som individens kropp har den 
dubbla innebörden av att både vara ett objekt för och en del av individens 
medvetande. Joas summerar detta genom att skriva:

“If the hypothesis on the constitution of the body schema put forward 
here in connection with the thought of Merleau-Ponty and Mead is 
accurate, then the relation of the actor to his body is itself already 
shaped by intersubjective structures. In that case, we can relate to our 
bodies as if we were mothers, who are sensitive to all signals sent out by 
the child and acknowledges them benevolently. Yet again, we can also 
transform our body into a tool, ignore its signals and subordinate them 
to our conscious ends. If an actor does not perceive his own directly as 
present, but rather via a body schema, and if this body schema is itself 
a result constituted in an intersubjective process, then any ability to 
act rests on a further tacit assumption, namely that there is a primary 
sociality which has not been generated by conscious internationality 
but has preceded such, in other words a structure of common action 
which initially consists solely of our interaction with other bodies.” 
(Joas 1996:183-184)48

Detta innebär att vi måste beakta hur Mead konstruerar en handlande indi-
vid som inte har samma grad av autonomi som den mer ekonomiska homo 
œconomicus, men som inte heller framstår som en Parsonsk cultural dope. 
Och det ligger en utmaning i att konceptualisera en socialiserad men ändå re-
lativt autonom individ, en individ som i det mesta följer strukturella mönster 
men som ändå alltid besitter möjligheten att bryta dem, att skapa någonting 
nytt, att (åter)upptäcka sig själv. Återigen måste jag begränsa mig och kort 
konstatera att Meads tanke om kommunikation som en förutsättning för 
moralitet, självvärdering och således i ett andra led som en förutsättning för 
självvärdering och självreglering av beteende tycks göra jobbet. Men vad 
är det då Mead menar med att handlande har en social utgångspunkt? Joas 
tolkning av Mead är att han först påvisar den socialitet som ligger bakom 
allt handlande för att sedan gå vidare och visa på hur denna socialitet i sig är 
en speciell handling och handlingskoordinerande produkt. Det är i relation 
till den bakgrundskunskap som vi måste förutsätta för att kunna tänka oss 
fungerande kommunikation och social ordning, t.ex. ett meningsbärande 
symbolsystem, som en grund för handling står att fi nna.

48 Detta är ett tema som även Engdahl (2004) tar sig an i sin teori om det emo-
tionella självet.
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Problemen som Joas visar på att en handlingsteori måste lösa är följande;

1. Intentionalitet – hur defi nierar individen mål att sträva efter och i 
vilken grad kan dessa mål tänkas determinera handlandet?

2.  Kroppskontroll – hur förhåller sig kropp och handling till varandra, 
står kropp och handling i någon annan relation till varandra än den 
Cartesianska där kroppen är verktyg för handling?

3.  Relationen mellan individen och samhället – hur autonom eller 
strukturtyngd kan vi utgå från att individen de facto är?

Innan jag går över till att redogöra för Bourdieus kritik kan det vara på sin 
plats att lyfta upp Joas frågeställningar och fundera över hur vi här skulle 
kunna förhålla oss till dem. Genom Merleau-Ponty, Mead och Engdahl har 
vi fått verktyg att hantera denna frågeställning, även om det kanske i nuläget 
inte är fullt ut utvecklade tankar. 

De lägger alla fokus på pre-refl exiva strukturer hos individen, dvs. vanor 
och vanemässiga sätt att vara på och reagera på – strukturer som vi i regel 
är omedvetna om. Våra förkroppsligade vanor är så att säga handlingsko-
ordinerade och i viss mån determinerande eftersom vi kommer att ha en 
tendens att möta vår omgivning ur ett visst perspektiv, med vissa vanemässiga 
förväntningar och responser. Det är inte omöjligt att förändra detta, men 
det kräver förutom envishet och kraft att dessa vanor medvetandegörs på 
ett eller annat sätt – antingen genom att andra gör oss uppmärksamma på 
dem eller att de leder till motstånd i sådana situationer där självmedvetandet 
aktualiseras och vi på detta sätt får en möjlighet att refl ektera över oss själva. 
Många av de mål vi strävar efter kommer också att ha med denna emotio-
nella potential för refl exivitet att göra då den kan beskrivas som en form 
av motivation att handla på sina egna handlingar, dvs. att handla på ett sätt 
som ger oss erkännande och möjlighet att känna oss stolta, värda någonting 
osv. Självrealisation eller självförverkligande är således en av de drivande 
krafterna bakom våra mål i livet – att sträva mot att bli någon vi kan vara 
nöjda med att vara. Men det är inte den enda kraften; normer, värderingar, 
intressen och andra former av engagemang kommer också att fungera som 
någonting som defi nierar situationer i vårt möte med vår omvärld – det är 
dessa komponenter som vi bär på och som i relation till konkreta situatio-
ner kan väcka ett intresse hos oss och få en situation att framträda ur den 
kaotiska fond av intryck som vi alltid möter i vår vardag. En kontext ges 
innebörd och mening när den har någonting som appellerar till oss och blir 
till en situation vi måste agera i relation till. 
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Bourdieus kritik av handlingsteoretiska perspektiv
Bourdieu (1990) har, till skillnad från Joas, som ambition att erbjuda en hand-
lingsteori istället för en mer genomarbetad kritik av andra handlingsteorier i 
sin bok The logic of practice. Bourdieus egen syn på sin praktik i skrivandet 
av boken framstår inledningsvis som väldigt klar då han skriver;

”Of all the oppositions that artifi cially divide the social science, the 
most fundamental, and the most ruinous, is the one that is set up 
between subjectivism and objectivism. The very fact that this division 
constantly reappears in virtually the same form would suffi ce to indi-
cate that the modes of knowledge which it distinguishes are equally 
indispensable to a science of the social world that cannot be reduced 
either to a social phenomenology or to a social physics.” (Bourdieu 
1990:25)

Bourdieus projekt kan således förstås som ett försök att förena dessa, till synes 
motstridiga, perspektiv inom en och samma handlingsteorietiska ram genom 
att överbrygga uppdelningen mellan den sociala verklighetens subjektiva och 
objektiva dimensioner – inte genom att förorda samhällsvetenskapens kun-
skapsobjekt som det ena eller det andra. Detta leder fram till en position där 
vare sig en renodlad realism eller socialkonstruktivism fullt ut erkänns som 
giltiga förklaringsgrunder utan tvärt om behandlas som två komplementära 
källor till förståelse och förklaring. Utifrån denna ståndpunkt går Bourdieu 
direkt till kritik mot den ena av dessa två motpoler, nämligen objektivismen. 
Bourdieus kritik är precis som van den Berg (1992: 25-46) påpekar inte sär-
deles tydlig utan tycks snarast handla om ett sätt att markera sin position 
gentemot de generella antaganden som kan sägas förena olika objektivistiska 
perspektiv. Till skillnad från van den Berg anser jag dock att det ligger en 
poäng i Bourdieus påpekande av vetenskaparens behov av att objektivera 
sin relation till kunskapsobjektet för att på så sätt undvika att relationen 
smyger sig in som en egenskap eller kvalité hos objektet i beskrivningen av 
detsamma. Joas gör oss t.ex. uppmärksamma på detta när han visar på hur 
rationalitet alltid har sitt ursprung i en grundläggande värdering som avgör 
vad som räknas som rationellt och inte i en given situation, värdeomdömet 
tenderar dock som sådant inte att göras tydligt i sådana situationer eftersom 
den bedömande parten sällan är medveten om detta förhållande.

Vad detta tydliggör är att även beskrivningar av orsaker till agenters hand-
lande är en form av reduktionism i de fall där vetenskapsmannen behandlar 
sin beskrivning av en praktik som om denna beskrivning är analog med den 
bakomliggande förklaringen till praktiken. Men, och det är viktigt att po-
ängtera, Bourdieu propagerar inte för något naivt perspektiv i så mening att 
alla förklaringar som inte överensstämmer med de som agenterna själva kan 
ge oss ska förkastas, tvärt om så menar han att det i många fall är omöjligt 
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för aktören att ge en diskursiv förklaring till många handlingar eftersom de 
har en annan bas än den diskursiva eller självrefl exiva. Vad Bourdieu vän-
der sig emot är således inte förklaringar som avviker från agenternas egna 
redogörelser för sitt handlande utan mot förväxlingen mellan den diskursivt 
formulerade principen bakom regelbundenheten som observeras och teoreti-
seras och förståelsen av vad som påverkat handlingarna – det vill säga, de fall 
där analyserna tycks föreslå att aktörens handlande styrs av den regel som 
vetenskapsmannen formulerat utifrån sina observationer av handlingen.

I sin kritik av subjektivismen tar sig Bourdieu an de s.k. rational choise 
teorierna (vilka han gärna benämner som RAT49). Kritiken handlar om att 
dessa teorier tycks oscillera mellan å ena sidan en beskrivning av agenten 
som ett autonomt objekt och å andra sidan som en ett determinerat subjekt. 
De tycks alltid lämna vilka handlingsstrategier som helst öppna för indivi-
den och på så sätt göra agenten autonom visavi samhället samtidigt som 
handlingen alltid förstås utifrån ett normsystem må det vara moraliskt, nyt-
tomaximerande eller något annat. Bourdieu vill inta en mittenposition och 
se på agenten som både subjekt och objekt, som både determinerad och fri 
och det är sökandet efter denna mellanposition som driver honom att for-
mulera sin teori, även om det fi nns kritik mot hans lösning (se t.ex. Layder 
1994, van der Berg 1992, Crossley 2001 och speciellt Jenkins 1982, 2002). 
Och det är i detta sammanhang som Bourdieu öppnar upp för praktikens 
roll i vårt vardagliga liv då han tar fenomenet tro som exempel. Tron kan 
inte grundas i rationalitet oavsett om det gäller religiös tro eller tron på att 
ytterligare en dag kommer att gry imorgon, tron har sin grund i någonting 
annat än rationalitet och enligt Bourdieu är detta andra praktik och praktisk 
erfarenhet. Det är med andra ord praktiken som gör tron möjlig. Detta blir 
än mer tydligt då han senare i boken i samband med sin diskussion kring 
habitus skriver att;

”The theory of practice as practice insists, contrary to positivist 
 materialism, that the objects of knowledge are constructed, not 
 passively recorded, and, contrary to intellectual idealism, that the 
principle of this construction is the system of structured, structuring 
dispositions, the habitus, which is constructed in practice and is always 
oriented towards practical functions.” (Bourdieu 1990:52)

Genom att referera till hur många av våra antaganden om många saker i vår 
vardag har som sin gemensamma nämnare att det alltid har varit så tidigare, 
t.ex. att natten avlöses av en morgondag, så vill han fokusera på vår förmåga 
att skapa mening och föreställningar vilka i sin tur påverkar vårt handlande. 
Det är för att alla dagar jag har upplevt har avlösts av ytterligare en dag som 

49 RAT = Rational Action Theories
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jag idag kan besluta mig för att skjuta upp någonting till imorgon – inte 
för att jag vet eller kan bevisa att imorgon kommer att komma, utan därför 
att jag utan att refl ektera över det förutsätter en morgondag så länge som 
situationen inte rymmer skäl att ifrågasätta detta.
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KAPITEL 11

Praktikens logik – Bourdieus perspektiv 
på handling

”The perspective of reality can, using Bourdieu’s (1979/1992) struc-
turalistic theories, be called ’habitus’ which means a kind of fi lter, a 
‘structuring structure’, through which people interpret reality. Habitus 
is created from the meetings with signifi cant others, also including 
media, in a process of socialisation. I claim that the separation process 
[from society and its norms] have changed the perspective of reality 
for the young heroin users and have thereby made certain acts possible 
and even rational, viewed from the logic of the subcultural habitus”. 
(Lalander 2003:31) [min anm.]

Vad kapitlet är tänkt att göra är alltså att binda samman alla de resonemang 
som jag har fört i relation till Ryle, Mead, Merleau-Ponty och Joas för att 
nå fram till ett förslag på hur vi kan använda en stor portion av Bourdieus 
begrepp givet att vi i viss mån omtolkar innebörden i Bourdieus begrepp 
habitus och fält. Vinsten med detta är att det sedan är möjligt att dra nytta 
av alla de andra användbara begrepp Bourdieu erbjuder inom sin teoretiska 
ram – jag kan med andra ord diskutera beroende- och missbruksbegreppet 
ur ett klart defi nierat perspektiv och med hjälp av en sammanhållen begrepps-
apparat eller terminologi om man så vill istället för att svinga mig mellan 
olika teoretiker och system av begrepp. 

För att kunna hantera ett ämne som missbruk ur ett icke-dualistiskt per-
spektiv krävs det att en relativt omfattande teoretisk utgångspunkt formule-
ras. En sådan teoretisk utgångspunkt måste således generellt kunna hantera 
mänsklig handling samtidigt som den också måste erbjuda möjligheter att 
förstå mer specifi ka former av praktiker som t.ex. missbruk. För att uppnå 
ett sådant syfte och samtidigt lägga sig vinn om att förhålla sig konsistent 
till en ibland motsträvig empiri krävs det därför att denna handlingsteori 
kan hantera att former av handling uppstår som konsekvens av att olika 
samhällsarenor drivs av olika logiker och att dessa logiker är mönstrande för 
både vilka aktiviteter som kommer att förekomma på fältet och vilka aktörer 
som kommer att vara benägna att handla på eller i relation till dessa fält. 
Detta kräver med andra ord ett perspektiv som smälter samman individers 
och kollektivs subjektiva upplevelser med mer objektiva samhällsstrukturer. 
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Förklaringen kan med andra ord vare sig läggas på aktör eller struktur – det 
är i individens praktik som sociala strukturer kan synliggöras då han eller 
hon reproducerar dem. Detta innebär att vi behöver en teori om mänsklig 
handling som tillåter samhället att komma in i individen samtidigt som han 
eller hon alltid måste förstås som någon som är kapabel till innovation och 
kreativitet och därför också till ständiga improvisationer och ibland till och 
med nyskapande och transformation. Av detta kommer det sig naturligt att 
vi teoretiskt måste växla mellan en fenomenologisk och en strukturell nivå. 
Syftet med detta kapitel är således att binda samman de tidigare diskussio-
nerna och samla dem inom ett och samma teoretiska perspektiv för att på 
så sätt skapa en grund utifrån vilken vi kan tolka narrativa och statistiska 
data och i de fall de sammanfaller formulera hypoteser om varför individer, 
grupper eller kollektiv handlar som de gör. Det är nu dags att se till den kritik 
som riktats mot de begrepp hos Bourdieu som jag menar kan hjälpa oss att 
förstå dessa sociala fenomen som missbruk och beroende är.

van den Bergs (1992) kritik av Bourdieus bok the logic of practice är i hög 
utsträckning en samlad kritik av hela teoribygget snarare än av vissa begrepp 
eller enstaka påståenden. Och även om mycket av van den Bergs kritik är 
befogad, t.ex. kritiken av Bourdieus diffusa och oprecisa framställning av sina 
kärnbegrepp, så strävar kritiken dock främst till att klargöra det faktum att 
Bourdieu på intet sätt är särdeles innovativ eller nyskapande i sitt tänkande 
(en punkt som också Jenkins 2002 ofta återkommer till). Och kanske ligger 
det någonting i denna kritik, i vissa fall är de insikter Bourdieu erbjuder lika 
möjliga att härleda också ur andra perspektiv samtidigt som det är giltigt 
att påpeka att de ibland också är en form av sociologiskt allmängods som 
på intet sätt är Bourdieus personliga skapelser. Men van den Bergs kritik har 
åtminstone en poäng som jag tror att det kan vara viktig att ta tillvara. Han 
kritiserar Bourdieu för den diffushet som präglar analyserna och som upp-
kommer i och med att metoden i boken är föga upplysande om hur Bourdieu 
konkret gått tillväga i sina analyser och detta är någonting som även Crossley 
påpekar (Crossley 2001: 104-105). Det man som Bourdieuanvändare i så 
fall kan ta tillvara på av van den Bergs kritik är behovet av att vara mer 
konkret i framställningen av de nyckelbegrepp som används och att försöka 
förankra användningen av dem i ett metodologiskt tillvägagångssätt där så 
är möjligt. Det är därför min avsikt att inte fördjupa den dimridå Bourdieu 
stundtals kan anklagas släppa in i sitt teoretiska ramverk.
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Nick Crossleys tolkning av Bourdieu
Crossley (2001) menar att Bourdieu kritiserar det han övergripande kallar 
objektivism och subjektivism genom att påpeka gentemot strukturalismen 
att den är cirkulär på grund av att den genom att iaktta regelbundenheter 
förklarar dessa regelbundenheter utifrån den orsak forskaren anser att dessa 
regelbundenheter måste ha sin grund i. Bourdieu menar att detta inte är ett 
giltigt tillvägagångssätt eftersom det inte uppfyller två basala kriterier för 
när en förklaring de facto är en förklaring. För att någonting ska kunna ses 
som en förklaring menar Bourdieu att handlingarnas regelbundenhet a) måste 
komma ur att aktören själv formulerar dem och orienterar sig efter dem el-
ler att b) den kommer ur regler externa från aktören men med en tillräcklig 
kausal kraft att ha en direkt inverkan på aktörens handlande. Bourdieu 
menar att strukturella förklaringar inte uppfyller dessa kriterier utan istället 
låter forskarens hypoteser om varför aktörerna handlar som de gör också få 
fungera som om det var detta som de facto påverkade handlandet – beskriv-
ningen av blandas ihop med den bakomliggande orsaken till. 

På samma sätt kan man kritisera de teorier som bygger på att aktörer följer 
regler – om detta är sant måste ett lyckat applicerande av detta regelverk 
bygga på att det fi nns regler bakom regelverket angående när en regel ska 
följas och bakom detta regelverk ytterligare ett annat regelverk ad infi nitum 
– återigen en infi nit regress. En annan kritik av regelföljande är att även i de 
fall man kan få människor att berätta om en rad sociala regler (den offi ciella 
storyn) så visar det sig i mer djupgående studier att regler av denna typ inte 
determinerar handlande – de är snarast någonting de förhåller sig strategiskt 
till, kringgår, tänjer och spelar på för att spela spelet till sin fördel (se t.ex. 
Bourdieus mer antropologiska studier av kabylerna). Habitusbegreppet är 
således tänkt att vara en lösning på dessa problem vilket innebär att habitus-
begreppet är tänkt att göra det mänskliga handlandets regelbundenhet, ko-
herens och ordning teoretiskt hanterbart utan att ignorera dess strategiska 
och kreativa natur. Habitus betecknar således någonting historiskt förvärvat 
som aktivt möter nuet och som därför styr och påverkar handlandet på ett 
regelbundet men inte determinerande sätt. Begreppet kan sägas fungera som 
ett samlingsnamn på preferenser, dispositioner, scheman, former av praktisk 
kunskap och kompetenser som aktivt påverkar vårt handlande utan att vi 
är refl exivt medvetna om denna påverkan, Bourdieu skriver:

”The schemes of the habitus, the primary forms of classifi cation, owe 
their specifi c effi cacy to the fact that they function below the level of 
consciousness and language, beyond the reach of introspective scrutiny 
or control by the will.” (Bourdieu 1984: 466 cit i Crossley 2001: 93)

Habitus är, uppfattat på detta sätt, det som vi inte är medvetna om men 
som samtidigt är en förutsättning för handling då det är habitus som ska-
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par mening och på så vis låter oss uppfatta situationer och händelser som 
omedelbart meningsfulla. Det är också ur habitus motivationen att handla 
kommer då habitus gör oss uppmärksamma på vissa men inte alla möjliga 
handlingsalternativ i en situation – habitus ger med andra ord upphov till 
en uppsättning strategier och är på så sätt strukturerande snarare än deter-
minerande. Genom att fungera på detta sätt kan man därför säga att habitus 
är förklaringen till varför vi så sällan ser andra lösningar eller öppningar i 
vissa vanligt förekommande situationer – när situationen är ögonblickligt 
begripligt fi nns inget behov av att stanna upp och försöka omformulera 
situationen eller handlingsutrymmet. Bourdieu gör dessa egenskaper hos 
habitus än mer klara då han beskriver habitus som:

”… systems of durable, transposable dispositions, structured structures 
predisposed to function as structuring structures, that is, as principles 
which generate and organise practices and representations that can be 
objectively adapted to their outcomes without presupposing a consci-
ous aiming at ends or an express mastery of the operations necessary 
in order to attain them. Objectively ‘regulated’ and ‘regular’ without 
being in any way the product of obedience to rules, they can be collec-
tively orchestrated without being the product of an organising action 
of a conductor.” (Bourdieu 1992a: 53 cit i Crossley 2001: 94)

Uppfattat på detta sätt undgår begreppet den cirkuläritet som Bourdieu ser 
i den strukturalistiska förklaringen samtidigt som det ändå tillåter en annan 
ofrånkomlig cirkuläritet som av nödvändighet måste ingå i allt samhälls-
vetenskapligt tänkande, nämligen det som t.ex. Merleau-Ponty kallar a sort 
of circuit with the socio-historical world.50 Men för att förstå Bourdieus 
användande av habitus krävs det att begreppet sätts i samspel med två andra 
begrepp, nämligen kapital och fält. Det är först när ett habitus i kombination 
med kapital träder in i ett fält som denna generativa effekt av habitus är 
synlig. Crossley menar att denna beskrivning som man fi nner i Distinction 
är problematisk när han skriver:

”The meanings and improvisation belonging to habitus and practices 
is simply deleted and we are asked to regard their relationship as it 
were mathematical in form – which it is not. Notwithstanding this, 
the formula does give us the basic gist of his theory of practice in a 
relatively clear way. He suggests that practice is the result of various 
habitual schemas and dispositions (habitus), combined with resources 
(capital), being activated by certain structured social conditions (fi eld) 
which they, in turn, belong to and variously reproduce and modify.” 
(Crossley 2001: 96)

50 Det vill säga, det faktum att samhället formar människan samtidigt som det 
är bara är ett samhälle så länge som individer reproducerar det – historien och en 
projicerad framtid kommer alltså alltid att påverka nuet.
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Crossleys kritik handlar främst om Bourdieus sätt att beskriva habitus i Dis-
tinction 51 där han ställer upp formeln [(habitus) (kapital)] + Fält = Praktik 
vilket har som konsekvens att han tenderar att närma sig den sociala fysik 
som han annars vänder sig så starkt emot. För Bourdieu vävs habitus, kapital 
och social klass samman eftersom de bara kan skiljas från varandra på en 
analytisk nivå. I praktiken kommer individers livsbetingelser att forma deras 
habitus då den ekonomiska och sociala position i vilken individen befi nner 
sig då han eller hon socialiseras sätter vissa ramar för t.ex. vilka manér in-
dividen lägger sig till med, vilken musik han eller hon lär sig uppskatta, hur 
han eller hon lär sig se på konst osv. Sammansättningen av kapital är därför 
en viktig komponent att ta hänsyn till då vissa kapitalformer inte tillskrivs 
samma värde mellan olika fält. Beroende av habitus, den mängd och de for-
mer av kapital individen besitter fi nns det således en fi nit mängd handlingar 
han eller hon ’har råd’ och ’resurser’ till. Det faktum att detta händer på en 
icke refl exiv nivå tenderar att maskera dessa skillnader i termer av att ha 
med livets faktum eller individens personliga egenskaper att göra. Genom 
att tona ner den ekonomiska metaforen (som implicerar medvetet strategiskt 
spelande) kan den omedvetna och för givet tagna aspekten av habitus fram-
träda tydligare i detta växelspel mellan habitus, kapital och fält samtidigt 
som misserkännandebegreppets funktion i sammanhanget blir tydlig.

Crossley är dessutom kritiskt till hur Bourdieu ibland beskriver fält. Fält 
kan, med hänvisning till hur Merleau-Ponty beskriver dem – som spel i en 
virtual reality – vara mer användbara för sociologen som vill undersöka 
ett specifi kt socialt rum då han främst söker förstå spelets logik och dess 
investeringar om den strukturella dimensionen inte ges den primat som 
Bourdieu tillskriver dem. Bourdieus mer strukturalistiska formel tillåter helt 
enkelt inte oss att se detta lika tydligt då de arenor han tecknar framträder 
som mer statiska än Merleau-Pontys. Fältbegreppet kan hjälpa oss att se 
kopplingen mellan habitus och de strukturer som fältet rymmer – individer-
nas habitus gör dem disponerade att spela spelet och på så sätt reproducera 
det och därur uppkommer de mönster eller regulariteter vi kan uppfatta i 
relation till fältet. På frågan om vad som får individer att gå in i sociala fält 
och kämpa är Bourdieu diffus och tenderar att förskjuta förklaringen till en 
psyko dynamisk libido vilken inte direkt skingrar de dimmor van den Berg 
anklagar Bourdieu för att släppa in i teorin. Därför menar Crossley att en 
referens till erkännande fungerar bättre som förklaring till denna benägenhet 
att spela spelet än vad en odefi nierad libido kan tillföra samtidigt som denna 
emotionella grund som detta implicerar tillåter oss att förstå den dynamik 
som de facto utmärker de fl esta fält. I relation till Kojeves (1969) syn på 
behovet av erkännande skriver Crossley.

51 Se Bourdieu 1984:101
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”The notion of a desire for recognition gives us an account of the 
motivational springs which might give rise to any number of contests 
for status, privilege and anything else which ultimately represents re-
cognition. This, I suggest, is precisely what fi elds are; structured spaces 
of contestation which have emerged within societies to give expression 
to the desire and need for recognition. Moreover, because the stakes 
in a fi eld are, in a sense, simply arbitrary tokens of recognition, it is 
relatively straightforward to comprehend how they emerge and are 
displaced through time, or indeed, as Bourdieu says, how they are 
constructed and renegotiated in the course of the struggle itself. The 
stakes in any fi eld are not valued in virtue of their intrinsic worth. They 
are valued and desired because they represent the desire of the other.” 
(Crossley 2001: 102-103)

Crossley menar därför att behovet av erkännande är en social disposition sui 
generis till skillnad från den ospecifi cerade biologiska drift som alternativet, 
libido, tenderar att referera till. Den första är laddad med värde, föreställ-
ningar och mening – medan den andra, i den mån den framlever som ospe-
cifi cerad, blir till ett teoretiskt ingenting. Här menar jag att Crossley öppnar 
upp för någonting spännande då han föreslår att Bourdieus referens till en 
libido ersätts med ett behov av erkännande, men frågan är om det håller hela 
vägen ut. Som jag uppfattar det krävs det för att detta resonemang ska hålla 
hela vägen ut att behovet av erkännande är primärt i betydelsen pre-socialt 
och det är precis på denna punkt som Engdahls teori framstår som bättre 
lämpad i detta sammanhang då hon faktiskt har ett teoretiskt förlag till hur 
vi skulle kunna förstå denna disposition på detta sätt.52 Hennes teori, som 
jag diskuterat tidigare, har också den fördelen att den erbjuder ett dialektiskt 
förhållande mellan handling och individens själv – det är en svårpåverkad 
men ändå öppen process hon tecknar mellan individens handlande och hans 
eller hennes själv vilket öppnar upp för en förståelse av individens motivation 
att handla i relation till det som Merleau-Ponty benämner virtual realities. 
Givet att Engdahls teori inkorporeras i Bourdieus tänkande så blir det möjligt 
att förstå denna motivation om den sätts i relation till självförverkligande 
och erkännande, processer som Engdahl tydligt visar har sin grund i vår 
’primordial way of being-in-the-world’. Denna åtrå eller detta behov är den 
mekanism som grundlägger den illusion som Bourdieu beskriver som en djup 
övertygelse eller tro på spelet och ibland till och med som en förtrollning. 
När det gäller det intresse och engagemang som denna illusio effekt kräver 
av spelarna på ett fält beskriver Crossley det som:

”Agents desire the culturally arbitrary stakes of the game, and are 
‘ready to die’ for them, only because the game, which is kept alive by 
themselves and others, is misrecognised as an independent fact about

52 Även Asplund är inne på detta i relation till sitt begrepp social responsitivet.

Avh Joffen tryck 050407   194Avh Joffen tryck 050407   194 07-04-05   12.29.5207-04-05   12.29.52



195

the world. Players must mistake the value which they invest in the 
game for a value which it already has independently of them. This 
presupposes players who have incorporated the game within their 
corporeal schema, as habitus; who adhere to its rules and distinctions, 
as doxa; and who consequently make it happen and ‘do’ it in their 
every gesture.” (Crossley 2001: 103)

Spelet är en bra metafor för denna illusoriska effekt som både Merleau-Ponty 
och Bourdieu är ute efter att beskriva. Vilken engagerad boxare, fotbollsspe-
lare eller politiker klarar av att spela det spel som rollen kräver och samtidigt 
ha en sådan distans till den egna rollen och aktiviteten att han eller hon kan 
säga till sig själv att det bara är ett spel och att det inte gör så mycket om 
han eller hon förlorar? För att kunna spela spelet i det temporala fl öde som 
det utspelar sig i krävs det också att spelaren är predisponerad att spela spe-
let i så måtta att han eller hon kan agera intentionellt och strategiskt utan 
att för den skull behöva stanna upp och refl ektera – spelets alla manövrar 
måste sitta i ’ryggmärgen’ och komma spontant och ögonblickligt. Genom 
denna förtrollning som Bourdieu och Merleau-Ponty talar om händer just 
detta. Spelarna är kompetenta, disponerade och kan agera strategiskt utan 
att stanna upp och planera samtidigt som de saknar förmågan att distansera 
sig från aktiviteten och just därför misserkänner de sina insatser i spelet – de 
upplever det som att det inte fi nns så många alternativ till att spela och de 
vill spela – för de vill vinna. 

En andra kritik Crossley har emot Bourdieu är att han förlorar den dia-
lektiska balansen mellan habitus och fält i och med att han ger predispositio-
nen (habitus), primat och glömmer bort att förankra det intresse och djupa 
känslomässiga engagemang som krävs för att spelaren ska disponeras att gå 
in i spelet och slåss på fältet. Crossleys återkoppling till Merleau-Ponty och 
Kojéve lyckas på så sätt göra engagemanget, drivkraften att ge sig in i spelet, 
begripligt om vi ser det som ett behov av erkännande. Detta sätter också fo-
kus på den emotionella prägel och laddning som fälten ger upphov till. Käns-
lor uppstår, vilket jag tidigare nämnt, inte ur ett vakuum utan formas och 
emanerar ur sociala situationer och sammanhang och är på grund av detta 
att betrakta som former av förkroppsligad praxis (se Engdahl 2004). Detta 
perspektiv på spelarens engagemang leder också fram till en implicit kritik 
av den Freudianska och Hobbesiska synen på emotionella utbrott i samhäl-
let som tecken på att grundläggande drifter i människans natur förtrycks i 
samhället. Det framstår ur detta perspektiv snarast som att dessa känslor 
har sin grund i samhället och att agenternas engagemang i dessa illusoriska 
spel stundtals ger upphov till frustrationer och ibland också normbrott – just 
därför att de är sociala och inte inre kroppsliga mekanismer eller drifter. I 
relation till Engdahls (2004) teori om det emotionella självet blir det också 
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tydligt att det är i kampsituationer som självkänslan aktualiseras och sensa-
tion vävs samman med emotion – att vinna erkännande på ett fält är därför 
att förstå som ett av fl era möjliga uttryck för självrealisering. 

Bourdieu delar Adam Smiths uppfattning om den osynliga handens dyna-
mik i relation till fält, men påpekar samtidigt att den alltid förfördelar vissa 
på andras bekostnad och att det fi nns någonting strukturellt i detta vilket 
gör att etnometodologiska och diskursanalytiska förklaringar alltid tycks 
förlora i kraft då de förbiser fördelningen av positioner inom fältet. Det är 
inte bara in situ denna makt ligger, den blir endast möjlig att utövas, som 
Austin (1971) visar, om vissa förutsättningar är uppfyllda. I samband med 
det kroppsliga, t.ex. att ha en stark kropp inom ett fält där denna egenskap 
tillerkänns värde, och förkroppsligade, internaliserade dispositioner i form av 
habitus visar Crossley på hur Bourdieus tankar om förkroppsligade kulturella 
kapital kan förstås i relation till specifi ka fält. Att vara vältränad, uthållig 
eller stark kan i sig självt fungera som kapital inom fält där dessa egenskaper 
värderas högt eller till och med krävs av aktören för att de ska kunna delta 
och handla framgångsrikt. 

En fråga som måste ställas i relation till Bourdieus begrepp fält, och där 
Bourdieu är till föga hjälp, handlar om vad det är som förmår en aktör att 
engagera sig i ett fält från början. Om det är individens habitus som gör 
honom eller henne predisponerad att spela spelet på ett fält och om det är 
engagemang i spelet som ligger till grund för misserkännandet som emanerar 
ur habitus – hur förklarar vi då att individer som inte är fullt ut predispone-
rade ändå ansluter sig till ett fält? 

Att förskjuta svaret till någonting beständigt hos individen skulle ato-
misera individen och skapa en reell determinism så denna väg är alltså inte 
tillgänglig. Ibland låter det som att Bourdieu menar att det skulle krävas en 
underliggande disposition att skaffa sig dispositioner vilket i så fall hotar att 
kasta hela teorin ner i dualismens grop av infi nita regresser. Men det skulle 
inte behöva vara ett problem för Bourdieu om han bara beskrivit fältens 
strukturer som lika möjliggörande som den vidd av handlingar habitus kan 
ge upphov till. Lösningen fi nns alltså i den dialektik Bourdieu menar öppnar 
upp för den mellanposition mellan subjektivism och objektivism som han 
förordar – problemet är att Bourdieu inte tydliggör hur denna dialektik mel-
lan fält och habitus kan tänkas verka i båda riktningarna utan stannar vid 
beskrivningen av hur fält påverkar habitus. Men lika väl som praktiker kan 
förändra fält så bör också fält ha förmågan att kräva modifi kation av indi-
videns habitus. En sådan syn på förhållandet mellan habitus och fält skulle 
kunna öppna upp för en diskussion kring huruvida vissa habitus disponerar 
agenter att ge sig in i fält där en vidare omvandling av habitus kan ta plats. 
Habitus, uppfattat som en, om än relativt beständig, disposition stadd i stän-
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dig utveckling och förändring kan därför inte uppfattas som fullt ut sluten, 
oföränderlig eller determinerande på det sätt som Bourdieu tenderar att 
ibland framställa det. Crossley uttrycker det som att orsaken till kritiken av 
Bourdieu som deterministisk kan spåras till två problem i hans framställning 
av habitus och relationen mellan habitus och fält.

• Först och främst har Bourdieu, fi losofi skt sett, inte gjort tillräckligt 
klart hur hans väg mellan den krångliga fria viljan och den lika för-
ödande determinismen ser ut. 

• För det andra så fi nns det ett problem med relationen mellan agent 
och habitus då habitus dels beskrivs som den teorietiska förklaringen 
till dispositioner men också tenderar att beskrivas i termer av att vara 
agent. 

Att jämställa agentskapet med habitus är alltså problematiskt, vi måste utöka 
agentskapet på ett sätt som ligger i linje med den fenomenologiska skola ur 
vilket habitusbegreppet växt fram så att även kalkylerat handlande ryms 
där samtidigt som en potential för engagemang klargörs vid sidan av det 
engagemang som växer fram i spelandet på fältet när aktören redan fångats 
i den förtrollning som Bourdieu ibland benämner som misserkännande. När 
det gäller frågan om kalkylerat handlande så har Bourdieu ibland beskrivit 
det som någonting annat än vanemässigt handlande (se ex Bourdieu 1990: 
108). Crossley (2001) försöker reda ut detta när han i relation till Koglers 
(1997) kritik skriver:

”Kogler was wrong to suppose that Bourdieu does not allow for 
re fl exivity and self-criticism in his theory of agency. He does. Un-
fortunately the way in which he does it raises serious problems. We 
there fore need to deepen our understanding of habitus by reference to a 
 broader under standing of both embodied social agency and refl exivity” 
(Crossly 2001: 118)

Av denna anledning blir det således väsentligt att diskutera och rekonstruera 
Bourdieus habitus- och fältbegrepp. Utan en sådan rekonstruktion kommer 
det att vara svårt att hantera praktik utan att bli antingen dualistisk eller 
deterministisk i förklaringen av densamma. Den rekonstruktion som följer 
nedan är baserad på Crossleys (2001) förslag.
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Crossleys rekonstruktion av habitus- och fältbegreppet
Crossleys första ansats ligger i att visa på att vi, genom att omdefi niera 
habitus begreppet så att det ligger mer i linje med Merleau-Pontys habitus-
begrepp undviker fl era av de problem som Bourdieu råkar ut för. Merleau-
Pontys habitusbegrepp är mer sekventiellt på så sätt att handling föregår 
habitus, samtidigt som habitus i Merleau-Pontys vokabulär innebär ett mer 
fl exibelt perspektiv på agentens potential att handla. Det innebär att pro-
blemet med determinismen kontra den fria viljan kan lösas genom att ge 
habitus en mer fenomenologisk prägel. Detta kan vi åstadkomma genom 
att relatera habitus till fenomenet proprioception, det fenomen som gör att 
vi tycks veta var alla våra kroppsdelar är och hur de spatialt förhåller sig 
till varandra utan att uppleva kroppen på ett direkt sätt utan snarast via 
ett så kallat kroppsschema. Vi tycks t.ex. bara lyfta på foten när vi ska gå 
utan att föst behöva lokalisera benet, foten och bålen. Detsamma gäller vårt 
inkorporerande av tangentbord, cyklar och bilar – vi tycks ha en bild av hur 
vi hänger samman i relation till såväl vår kropp som objekt som kroppen på 
något sätt används till att handha. 

Men, och det är Merleau-Pontys poäng, det är en inkorporation som tar 
tid och som är väldigt specifi k. I de fall då vi kör en bil som är väsentligt 
längre än den vi är van att köra, när vi köper ett nytt tangentbord som t.ex. är 
delat på mitten som många ergonomiska tangentbord är eller när vi cyklar på 
någon annans cykel så kan vi genast känna hur detta förkroppsligade know-
how är knutet till en specifi k och vanligt förkommande handling. Plötsligt 
vet vi inte hur lång bilen är och det blir svårt att fi ckparkera, vi slår på fel 
tangenter eller också försöker vi bromsa med pedalerna på cykeln som saknar 
fotbroms. Detta gäller lika väl handlingar i den sociala sfären där vi deltar 
som kroppar.53 Det är i inkorporerandet av de regler, analoga med de spelreg-
ler som ibland används för att illustrera detta, som vi kan delta i det sociala 
samspelet. Merleau-Pontys förståelse av vanor, habits, kommer ur kritiken av 
behaviorismen. Det är ständigt med referens till empiri som Merleau-Ponty 
drar sina slutsatser om vad förståelse, vanor och kompetens är. Detta ger inte 
bara ett stöd åt hans förståelse av vanor utan ger dem också en mer solid 
och konkret grund eftersom exemplen kommer från vardagshandlingar som 
vi alla kan relatera till. Genom att rikta tre kritiker mot behaviorismen så 
skissar Merleau-Ponty på vad som utmärker det han kallar habits.

53 Påpekandet kan tyckas trivialt men är i relation till dualismen väsentligt att 
understryka.
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1. Synen på inlärning som behavioristerna har tillåter inte förfi ning 
av handlingen.

2.  Vare sig människor eller djur tycks lära sig genom trial and error 
eller betingning. 

3. Synen på inlärning som summan av en kedja av delmoment är 
ohållbar.

Det första argumentet kommer ur det faktum att vi förfi nar vårt modus 
 operandi vart efter vi blir mer och mer bekanta med handlingen – en meka-
nistisk förståelse som den som behaviorismen utgör kan inte förklara detta.54 
Tanken om betingning gör med andra ord inte den förfi ning som vi alla kan 
uppfatta hos handlande individer begriplig – tvärt om tycks dessa empiriska 
fakta tala emot att inlärning sker genom betingning. Det andra argumentet 
är en förlängning av den tidigare kritiken då han observerar att såväl män-
niskor som djur försöker lösa ett problem på samma sätt ett fl ertal gånger 
innan de ger upp eller byter strategi. Detta innebär att ett beteende har utförts 
repeterat utan att det har något framgångsrikt utfall. Det är med andra ord 
inte trial and error vi betraktar utan handlingar som anteciperar en framtid, 
någonting som har en hypotetisk grund och som är intentionellt snarare än 
refl exmässigt eller slumpartat. Det tredje argumentet är en kritik av behavio-
rismens tanke om att ett komplext beteende kan brytas ner i sina delar för 
att ses som en kedja av responser. Merleau-Ponty kritiserar detta eftersom 
han menar att lärande inte handlar om att sammanfoga beteendekedjor 
utan snarare om ett inkorporerande av en disposition att lösa en viss sorts 
problem på ett visst sätt. För att vi ska kunna behandla ett antal i sig olika 
situationer som i princip desamma krävs det att vi överger ett mekanistiskt 
stimuli – respons schema och istället ser på handling som kompetent och 
praktisk förståelse av situationen. Detta är speciellt viktigt eftersom en sådan 
disposition hjälper oss att uppfatta olika problem som i princip lika samtidigt 
som applicerandet av en principiell strategi för att lösa dem kräver ett stort 
utrymme för improvisation. Dessutom tycks denna principiella förmåga att 
handla framgångsrikt i ett otal varierade situationer vara så decentraliserad 
att den också är överförbar i två ytterligare avseenden. För det första så kan 
vi t.ex. skriva i sanden med foten, knyta upp ett skosnöre med tänderna 
etc. vilket innebär att det mekanistiska förklaringsutrymmet överskrids, för 
det andra så har vi förmågan att se väldigt skilda problem som möjliga att 
lösa med principer vi har inkorporerat under helt andra omständigheter 
just därför att vi kan betrakta dem som analoga eller utifrån andra grunder 
jämförbara. 

54 Modus operandi – tillvägagångssätt, metod att handla på.
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”We said earlier that it is the body which understands in the acquisition 
of habit. This way of putting it will appear absurd, if understanding 
is subsuming a sense datum under an idea, and if the body if as an 
object. But the phenomenon of habit is just what prompts us to revise 
our notion of ‘understand’ and our notion of the body. To understand 
is to experience the harmony between what we aim at and what is 
given, between the intention and the performance – and the body is 
our anchorage in a world.” (Merleau-Ponty 1962:144 cit I Crossley 
2001:127-128)

Vad Merleau-Ponty erbjuder är således en form av tredje alternativ mellan 
intellektualismen och materialismen på så sätt att habit i Merleau-Pontys 
vokabulär är någonting annat än såväl intellektuell förståelse som omvandlas 
till praktik genom att styra kroppen som sitt fordon som resultatet av att 
organismen uppfattat stimuli i sin inre eller yttre miljö. Habit är den prak-
tiska förmågan att handla i världen utan att för den delen kunna redogöra 
för denna förmåga diskursivt. Att handla som vi gör under vår uppväxt, i 
och med den primära socialisationen, skapar en grund för såväl kontinuitet 
som förändring hos oss. Det är vår förmåga att handla sekventiellt som gör 
det möjligt för oss att skapa vanor, men det är också vår förmåga att utifrån 
dessa vanor handla fl exibelt och kreativt i nya situationer som gör att vi kan 
förändra våra vanor – relationen är dialektisk och bör som sådan aldrig upp-
fattas som annat än en pågående process.55 Handlingar som leder till vanor 
är förutsättningen för att vi, via dessa dispositioner och detta kunnande, ska 
kunna handla kreativt samtidigt som en lyckad kreativ handling med stor 
sannolikhet kommer att ge upphov till en ny vana. 

Genom att på detta sätt omvandla innebörden i Bourdieus habitusbegrepp 
kan vi lösa de problem som uppmärksammades ovan. Habitus måste ses som 
mer sekventiellt än Bourdieu beskriver det för att öppna upp för en dialektik 
mellan handling och vana. Det måste också ses som den genomsyrande resurs 
vi har för att skapa mening i vårt liv – att tillskriva situationer, andra individer 
och objekt egenskaper för att utifrån denna mening gå vidare och handla i 
situationen. Genom att dessutom lägga till den teoretiska förståelsen av Eng-
dahls (2005) perspektiv på emotion blir det slutligen möjligt att se en öppning 
för refl ektion och moralisk reglering av handlandet eftersom handlingen ur 
detta perspektiv knyts samman med individens jag och självkänsla.

Tanken om habitus blir för Bourdieu problematisk, vilket jag tidigare 
berört, i och med att habitus i Bourdieus tolkning av begreppet öppnar upp 
för en form av determinism som han annars vänder sig emot. För Merleau-
Ponty är en totalt fri vilja inte en möjlighet eftersom frihet förutsätter en 
valmöjlighet som för att vara reell kräver en begränsning av antalet möjliga 

55 Detta betyder konkret att Jenkins kritik av Bourdieu att han är deterministisk 
i sista instans nu inte längre är möjlig att hålla fast vid.
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handlingar. Vi är situerade i en värld som vi uppfattar har objektiva begräns-
ningar som tvingar oss att välja, anpassa oss eller att svara på dem och detta 
är vår frihet i den ofrihet som det innebär att inte kunna välja de ramar inom 
vilka vi befi nner oss. 

”But choice presupposes a prior engagement with and belongingness 
to the world which cannot, if infi nite regression is to be avoided, be 
chosen itself: it presupposes a meaningful view of and grasp upon the 
world, a set of preferences and a means of deliberation. Without these 
components in place we could not meaningfully be said to choose, but 
for that very reason they cannot themselves be chosen, at least not in 
the fi nal instance.” (Crossley 2001:134)

Detta innebär med andra ord att friheten och den fria viljan aldrig kan vara 
total, utan endast relativ beroende på situation och kontext. Som Merleau-
Ponty beskriver det så är det via habitus som vi rotar oss i världen och undgår 
att leva våra liv på nytt varje dag. Det är med våra vanor, preferenser, dispo-
sitioner och vår praktiska kunskap i nuet som den anteciperade framtiden 
får en sådan meningsinnebörd att val blir möjliga. Denna situerade frihet 
är således situerad i såväl det objektiva sammanhang vi befi nner oss i som i 
den sedimenterade habitusformation som ligger till grund för vår subjektiva 
upplevelse av att vara en och samma individ över tid. Dessa modifi kationer 
av habitus löser de två första problemen som Crossley ser hos Bourdieu, 
nämligen risken för en överdeterminism i teorin om handling. Denna risk 
för determinism ligger, enligt Crossley, för det första i att han aldrig gör sig 
av med sådana möjliga tolkningar av honom och för det andra, i att han är 
enkelriktad i sitt begreppsliggörande av habitusbegreppet i det att det får 
fungera som förklaring till stabila preferenser och dispositioner att handla 
hos subjekten utan att han i tillräckligt hög grad lämnar utrymme för kreativt 
handlande eller praktiker som modifi erar såväl habitus som praktiker. 

”The mystery of how habitus are shaped by circumstances, which we 
fi nd in Bourdieu and which allow his critics to level the charge of deter-
minism at him, is resolved in Merleau-Ponty by way of consideration 
of the adaptive responses which the agent makes to her circumstances.” 
(Crossley 2001: 137)

Ett sista problem som Crossley menar att Bourdieus praxisteori behöver lösa 
är att Bourdieu beskriver habitus som en, av fl era möjliga, förutsättningar 
för handling som dock skulle vara skild från mer refl exiva möjligheter att 
handla. Om målinriktat handlande inte har sin grund i habitus så innebär 
det att Bourdieu öppnar upp för en ny form av dualism genom att formu-
lera sig på detta sätt. Med hjälp av G.H. Mead (1967) och Ryle (1949) kan 
vi få perspektiv på hur kalkylerat tänkande skulle kunna ses en aspekt av 
habitus snarare än som någonting annat än habitus. Crossley ser tre skäl 
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till att inkorporera rationaliteten som en aspekt av habitus snarare än som 
någonting annat än habitus.

1. Språket är en förutsättning för refl ektion och språket har redan en 
mycket central roll i formandet och omformandet av habitus.

2. Det är genom språket som vi, enligt Mead, lär oss att omvandla im-
pulser till föremål för refl exion genom den inre dialogen. En dialog 
som således måste ses som en nödvändig förutsättning för rationella, 
instrumentella handlingar.

3. Mer refl exiva projekt som t.ex. sociologi och fi losofi  tycks vara resul-
tatet av refl exiva processer som inte kan förstås i andra termer än som 
resultat av habitus. Därför är det fenomenologiska tänkandet som 
syftar till att klargöra sådana vanemässiga grunder för förståelse av 
vår omgivning i sig att förstå som en vana som fenomenologen måste 
skaffa sig för att på ett fruktbart sätt skaffa sig sådana kunskaper.

Lika lite som ögat kan se sig själv kan vi se oss själva, det är genom andra 
och genom deras utanförperspektiv vi kan se oss själva och därför kan inte 
heller Meads Me bli varse I utan att inta en tänkt position utanför sig själv. 
Detta resonemang förtydligar behovet av relation och jämförelse för att 
någonting ska bli möjligt att tala om normativt.56 Detta innebär än så länge 
bara att vi kan slå fast att vi inte kan ha ett själv utan att andra hjälper oss 
att se oss själva samtidigt som vi, genom dem, får referenser till jämförelser. 
Vi måste dessutom uppfatta andra som varelser som uppfattar oss och detta 
kan bara komma ur det faktum att de givit oss bevis på att de gör det, genom 
att kommentera, etikettera och inta attityder gentemot oss. Mead gör det 
också tydligt hur vi genom leken lär oss att förstå andras perspektiv genom 
att i ordets rätta bemärkelse bli dem. I ett senare skede kan vi refl exivt sköta 
detta genom den inre dialogen där vi t.ex. låter våra föräldrars syn på saker 
och ting komma fram och kontrasteras med vår egen och med tiden leder 
det fram till en vana att behandla situationer på detta sätt och blir således 
en refl exiv vana (habit). Crossley uttrycker det som att;

”Furthermore, through frequent repetition of such play these simulated 
others and their perspectives sediment within the corporeal schema of 
the agent in the form of a habit. The agent acquires a durable capacity 
for talking to and refl ecting upon their self, and indeed for viewing 
problems and situations from different points of view. Their habitus 
is modifi ed and acquires an intersubjective dimension. /…/ We have 
refl ective and refl exive habits.” (Crossley 2001: 145)

56 Vi skulle t.ex. inte kunna avgöra om världens första och enda glonkj som nyss 
trillat ner från himlen var ett av de vackra eller fula exemplaren.
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Refl ektion blir till en inkorporerad vana, en praktisk kunskap som vi vare sig 
kan redogöra för när vi lärde oss det eller hur vi gör för att refl ektera över 
någonting. Genom denna inkorporerade vana blir det i ett andra led möjligt 
att möta det motstånd som Engdahl (2005) poängterar vikten av för att bli 
självrefl exiva – det är i den vanemässiga inre dialogen, i det vanemässiga 
abstrakta rolltagandet som denna potential för emotion och självrefl exion 
har sin grund.57 Men G.H. Mead påpekar att denna självrefl ektion alltid är en 
retrospektiv process i så mening att det alltid kommer att vara en refl ektion 
över det som vi redan gjort eller föreställer oss ha gjort. Det handlar med 
andra ord inte om någon direkt tillgång till ett på förhand defi nierat själv 
utan någonting mer situationsbundet som uppstår i relation till handling. Att 
denna process inverkar på en identitetsprocess framstår då som uppenbart, 
Crossley skriver:

”This me or rather the process of inspecting it is, in effect, the basis 
for our self-identity; it is our self as we learn to know and experience 
our self. Self-hood is a process, for Mead, in which ‘I’ adopt the role 
of the other as a means of turning back upon myself, to refl ect upon 
myself as ‘me’. I develop a concept of myself (me) by acting (qua I) out 
the role of the generalised other.” (Crossley 2001: 147)

Denna vanemässiga disposition att göra världen meningsfull, att refl ektera 
och att handla utan att behöva stanna upp och planera eller kalkylera inne-
bär att skapandet och upprätthållandet av många av våra färdigheter är 
lika okända för oss själva som de är för andra – Detta får Crossley att ut-
trycka det som att vår historia fi nns på två register som ibland bara delvis 
är överlappande:

”The history of the agent is written on two registers; on the body in 
the form of the habitus and in language through self-narratives. And 
insofar as these two registers differ, the history of the agent may remain 
active in their present in ways which they are unaware of; ways which 
are unthematised in the narratives of me which form the basis of their 
self-consciousness.” (Crossley 2001: 148)

Detta innebär med andra ord att individen teoretiskt har en förmåga att för-
ändra sig samtidigt som denna möjlighet också innebär att aktören riskerar 
att leva sitt liv omedveten om speciella aspekter av sig själv.58 Det konkreta 
utfallet tycks bestämmas av faktorer som andras bemötande av individen 

57 Med abstrakt rolltagande menas, som jag tidigare nämnt, det rolltagande vi gör 
innan vi handlar – en kapacitet som med andra ord kan hjälpa oss att utvärdera en 
handling innan vi handlat och därför också i vissa fall låta oss välja att inte handla 
på detta sätt.
58 något som vi alla nog kan instämma i att det fi nns empirisk grund att anta att 
så är fallet

Avh Joffen tryck 050407   203Avh Joffen tryck 050407   203 07-04-05   12.29.5507-04-05   12.29.55



204

och hans eller hennes refl exiva förmåga att skapa distans till sig själv. Detta 
innebär, i samband med den determinism som t.ex. neurologin i vissa fall ger 
uttryck för i fråga om en individs möjligheter att förändra sig, åtminstone 
tre saker. 

1. Att Meads begreppspar Me och I öppnar upp för möjligheten av en 
domän som inte bara är pre-refl exiv utan snarare omedveten i betydel-
sen av att ännu inte vara språkligt formulerad.

2. Att dessa två register, som absolut inte behöver vara överlappande, 
skapar en möjlighet för individen att börja refl ektera över sina vanor 
och på så sätt mer målinriktat försöka förändra dem. Samtidigt som 
den också förklarar individens omedvetenhet eller brist på förståelse 
för sina responser, vanor eller dispositioner.

3. Att denna grund för refl ektion tar sin utgångspunkt i andras per-
spektiv, att grunden för självförståelse kommer att formas av det om-
givande samhället, av de kategorier som fi nns tillhands där och av den 
moral och de normer som har primat i detta samhälle. Kanske bör 
man snäva in betydelsen i begreppet samhälle till att snarare beteckna 
klass i den mening som Bourdieu lägger i termen. Dvs. den sociala 
 position i vilken individen socialiseras.

Crossley skriver i anslutning till detta att;

”By assuming the role of the other in relation to themselves social 
agents effectively objectify themselves and, to a certain degree at least, 
thereby liberate themselves from the worst excesses of their particula-
rity and self-blindness. They come to see their own perspective upon 
the world as just one amongst others. Moreover, they can begin to 
refl ect upon their self; upon their past, their future and their habits. 
Indeed, they may act upon their self so as to change their self. /…/ 
This will not necessarily be easy, of course. Old habits die hard, as 
the old saying goes, and the struggle to establish new one’s is often 
precisely that: a struggle /…/ If we acquire our own refl exivity by 
way of an appropriation of the view of the generalised other, then the 
limits of our own refl exivity are, in effect, the limits of the collective 
representations of our society. More to the point, our projects and 
self understanding are necessarily shaped by these representations 
and the way in which they classify and differentiate us. Indeed, even 
our bodies are shaped by these collective representations.” (Crossley 
2001:148-150) [min kurs]

Vad Crossley uttryckligen menar är alltså att vi, genom att inta andras per-
spektiv till oss själva, kan befrias från mycket av den självblindhet som vår 
konstitution av ett Me och I för med sig. Det betyder också att vi, genom 
dessa dubbla register, kan tänkas använda oss av två olika former av kun-
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skap – dels en förkroppsligad, dispositionell eller praktisk kunskap som bara 
undantagsvis är diskursivt formulerad och en diskursivt formulerad kunskap. 
Den förkroppsligade kunskapen, vilken således måste förstås som en habi-
tuskonstitution i detta sammanhang, kan med andra ord tänkas leda till att 
vi på ett mer eller mindre omedvetet sätt tenderar att hantera situationer på 
ett sätt som på det diskursiva planet är obegripligt för oss själva. Men Mead 
öppnar också upp för en utväg ur denna tillsynes slutna determinism genom 
att visa på möjligheten att göra denna disposition språkligt medveten så att 
aktören aktivt och målinriktat kan försöka ändra på sina vanor. Gränsen 
för vad vi i sådana medvetandegörande processer kan komma att nå fram 
till indikerar Crossley i den andra delen av citatet. Det är genom andras 
perspektiv, genom språkliga kategorier och konventioner som vår förståelse 
av oss själva skapas vilket innebär att en hegemonisk uppfattning om t.ex. 
alkoholism som en sjukdom kommer att leda till en självinsikt om sitt sjuk-
domstillstånd. Här är det således det omgivande samhällets perspektiv på 
kunskap som tenderar att vara betydligt mer determinerande än individens 
tillgång till en sann kunskap om sig själv.

Missbruk som disposition
Den, enligt mig, mest överskådliga dispositionen för att se nyttan med och 
effekterna av ett perspektivbyte kräver att vi först och främst undersöker 
hur detta nya perspektiv tvingar oss att ändra syn på två fenomen som i 
allra högsta grad är relaterade till missbruk och beroende – nämligen, att 
skaffa och sluta upp med vanor. Ett andra tema som också är viktigt att 
sätta i fokus handlar om emotioner, självkänsla och intimitet. Anledningen 
till att jag menar att dessa fenomen är så viktiga att belysa handlar om att 
de faktiskt sällan diskuterats i relation till missbruk och beroende trots att 
kopplingen mellan dem är uppenbar. Det tredje temat handlar om att synlig-
göra skillnaden mellan det nya och det gamla perspektivet och här kan det 
fi nnas en poäng i att föra ett resonemang kring några frågeställningar som 
ändå måste ses som aktuella för såväl lekmannen som den mer teoretiskt 
intresserade – de är;

• Hur förhåller det nya perspektivet sig till den skillnad mellan miss-
bruk och beroende som man idag gör inom det medicinska perspek-
tivet?

• Hur förhåller det nya perspektivet sig till påståendet om att missbruk 
och beroende är former av sjukdomar?

• Hur förhåller det nya perspektivet till den skillnad som man idag gör 
mellan kemiska missbruk och beroenden och det som inom ibland 
inom den akademiska sfären kallas aktivitetsmissbruk?
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Efter att ha diskuterat dessa punkter hoppas jag att det står klart för dig som 
läsare hur och på vilket sätt detta perspektiv skiljer sig från det medicinska 
perspektivet vi alla känner till idag. Jag hoppas också att det står lite klarare 
varför jag valt att föreslå att fenomenen betraktas ur detta perspektiv – för 
den som vill se hur perspektivet tar sig an empiriskt belagda kunskaper hän-
visar jag till avhandlingens nästa och sista del, omtolkningen av fenomenen 
missbruk och beroende.

Att skaffa nya vanor och sluta upp med gamla 
Jag har tidigare bara berört detta tema, men inte på något utförligt eller 
teoretiskt förankrat sätt, och därför är det dags att ta upp denna tråd och 
utforska saken lite mer systematiskt. Det kanske rakaste sättet att närma 
sig saken är att gå tillbaks till Crossleys syn på hur habitusbegreppet kan 
rekonstrueras för att undvika determinism och samtidigt förstås som den 
resurs som gör kalkylerat handlande möjligt eftersom refl exivitet som sådan 
måste förstås som en förkroppsligad vana, en del av habitus. Denna lösning, 
ligger som jag tidigare berört, i att se habitus som en handlingskoordinerande 
produkt i en aningen vidare mening än Bourdieu gör – främst genom att se 
habitus som sekventiellt och därigenom formbart. Denna förändring låter 
oss främst förstå habitus som det som gör situationer uppenbara, begripliga 
och meningsfulla i samma ögonblick som vi möter dem. Habitus rymmer 
alltså både en tolkande och en strategisk funktion som låter oss se vissa, men 
inte alla, möjligheter att handla i en given situation – vi är predisponerade 
att ta till vissa former av strategier i olika situationer samtidigt som vi är 
omedvetna om varifrån dessa dispositioner emanerar, hur det kom till och 
under vilka omständigheter de formades – och som en effekt av detta är 
vi omedvetna om många andra sätt att ta oss an situationen ifråga. Dessa 
dispositioner är en produkt av tidigare handling, men habitus är inte lika 
knuten till ett specifi kt fält som Bourdieu beskriver det utan är snarast en 
mer global resurs – det är via habitus vi ser olika problem som analoga eller 
ser en överförbarhet från en kunskap från en tidigare situation till en annan 
liknande situation. Habitus är således både den handlingskoordinerande pro-
dukt som Bourdieu betonar, men också den kreativa resurs som Joas menade 
att en handlingsteori bör kunna hantera inom det teoretiska systemet utan 
att behöva ta till en residualkategori. Problemlösningar och strategier som 
fungerat i en kontext kommer alltså ibland att inverka på framtida handling 
i andra kontexter. På grund av denna överförbarhet så innebär det att de 
strategier vi ibland tar till så att säga kommer till oss utan att vi är riktigt på 
det klara med varifrån de kom eller varför strategin skulle vara mer fruktbar 
än någon annan. Handling sker alltid i ett temporalt fl öde och vi tenderar att 
lita på de idéer vi får för att lösa problem och fokusera på problemlösningen 
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snarare än varifrån idén som sådan kom. Att idéer kommer ’som en blixt 
från en klar himmel’ har, givet att vi ser det ur detta perspektiv, sin grund i 
att de ofta är pre-refl exiva – det vill säga omedvetna – ibland på grund av att 
de snarast är kroppsliga tekniker som kanske inte ens kan verbaliseras och 
ibland på grund av att vi faktiskt inte har någon grund för att betvivla våra 
problemlösningar, strategier eller idéer. Och detta innebär, vilket är själva 
poängen, att en vana gärna sprider sig från en kontext till en annan där vi 
saknar strategier för att hantera situationen, problem eller vad det än är som 
vi upplever att vi måste hantera. Detta påpekande aktualiserar den vikt som 
Bourdieu lägger vid att habitus är prerefl exivt, en strukturerande stuktur som 
han beskriver det. I och med att habitus rymmer den omedvetna tolknings-
process som gör situationer ögonblickligen begripliga och meningsfulla så 
är det svårt att förhålla sig till denna aspekt av habitus. Att habitus, förstådd 
som mer sekventiell än Bourdieu beskriver den, är en produkt av tidigare 
handling som samtidigt skapar förutsättning för handling i stunden innebär 
med andra ord att framgångsrika handlingsmönster de facto har kapacitet att 
påverka kommande handling – och det är därför vissa former av handling, 
strategier och meningsskapande tenderar att bli alltmer globala i en individs 
liv. I min empiri kan man därför se hur fl era av mina intervjupersoner talar 
om att de först i efterhand upptäckt handlingsmönster hos dem själva som 
de tidigare inte varit medvetna om. De menar till och med att de inser att de 
har kompetenser som de inte kan redogöra för, vanligast är påpekandet om 
att de tycks hitta människor med liknande sexuella preferenser utan att för 
den skull vara medvetna om hur de gör det.

Crossley talar om det som att vanor skrivs in i två register, ett rent kropps-
ligt och ett som är mer diskursivt tillgängligt. Det kroppsliga, våra manér, 
klianden, gångstilar, kroppsrörelser under stress och så vidare kommer, tills 
någon berättar för oss vad det är vi gör, att vara en till största delen blind 
fl äck i vår självkännedom. Det är saker som vi gör omedvetna om hur vi gör 
dem eller när vi började göra så – detta vill jag mena är det som gör vanan 
så användbar och samtidigt också så svår att kontrollera eftersom vi faktiskt 
måste räkna in vår förmåga att refl ektera och kalkylera till detta register. Vi 
kan således sägas vara relativt omedvetna om hur vi gör när vi kalkylerar 
och refl ekterar och vi måste också inse att vi har liten om ens någon makt 
över vilka alternativ det är vi uppfattar står tillhands i en problemsituation. 
Dessa vanor är alltså enormt svåra att bryta eftersom de kräver två saker för 
att bli möjliga att hantera. För det första någon form av självinsikt, antingen 
genom att någon berättar för oss om någonting som vi är omedvetna om 
eller att vi slås av att vi känner igen oss i någon annan. För det andra krävs 
det sedan att vi selektivt fokuserar på denna aspekt hos oss själva, ständigt 
ställer oss frågande till vad det är vi egentligen gör och varför vi vill göra 
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det osv. Det krävs en ständigt pågående och medveten självövervakning 
över vårt handlande och våra intentioner för att ha en chans att omvandla 
en inbiten vana. Genom att övervaka sig själv på detta sätt kan individen bli 
medveten om hur vanemässigt han eller hon handlar i vissa situationer, hur 
vanemässigt han eller hon gärna svarar på vissa stimuli.59 Det är alltså en 
lång väg individen ger sig in på när han eller hon beslutar sig för att ge upp 
en gammal vana som han eller hon inte riktigt kan beskriva eller ge uttryck 
för på ett diskursivt plan. Den är skriven på ett ’tyst’ register och vägrar 
tala, men kan avslöjas av den som idogt nagelfar sina handlingar, responser 
och önskningar att handla på vissa sätt snarare än andra. Även detta tema 
är återkommande hos mina intervjupersoner som en uttalad strategi att 
hantera sitt missbruk på – i förlängningen kan det inte betyda mer än att de 
på nytt aktivt lär känna sig själva på samma sätt som man lär känna andra, 
för något själv att betrakta har de inte tillgång till. Denna strategi blir även 
begriplig om vi drar oss tillminnes hur Bourdieu menar att habitus är en 
handlingsgenerande kapacitet i så mening att habitus tenderar att generera 
strategier för handling – man skulle i anknytning till det vi kallar personlighet 
kunna säga att strategierna (som åtminstone delvis determineras av habitus) 
utgör en ton i individens handlingsrepertoar. Detta låter oss hantera det 
faktum att individuella handlingar ur ett makro-perspektiv kan sägas vara 
homologa samtidigt som de på en mikro-nivå likaväl tenderar att avspegla 
personliga preferenser. Homogena handlingsmönster kommer i enskilda fall 
att färgas av denna individuella ton, utan att det för den skull kan förstås 
som att handling är någonting helt odeterminerat eller för den delen under 
individens totala kontroll.

En andra konsekvens av denna syn på vanor blir därför att det kan vara 
lika svårt att lägga sig till med vanor som det är att sluta upp med gamla 
vanor. Alla som har satt igång ett projekt som t.ex. att börja sporta, lägga 
om kosten, ändra sitt bemötande av en vän eller partner osv. har troligtvis 
efterhand blivit allt mer medveten om hur svårt det är att ’lägga om sina 
vanor’ som vi brukar uttrycka det. I början är vi nitiska och håller på våra 
rutiner, men allt för ofta börjar vi sedan att hitta ursäkter för att skjuta upp 
det vi borde till en annan dag, nästa vecka osv. I andra fall lyckas vi hålla 
vår disciplin under en kortare period men förlorar snart motivationen när 
vi nått vårt mål och därefter faller vi snart in i gamla hjulspår utan att vi 
knappt märker det. Vi måste därför inse att vanor är någonting som sitter 
väldigt djupt inom oss och att de är väldigt svåra att både lägga sig till med 
och sluta upp med.

59  I denna kontext syftar jag på den innebörd stimuli har inom praxisperspektivet 
– det vill säga som någonting som är direkt meningsfullt och väcker en önskan att 
agera på denna händelse.
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Det innebär att de problem som man har uppmärksammat inom medi-
cinen när det gäller patienters följsamhet i relation till medicinering och 
kosthållning (för att bara ta två exempel) nu blir begripliga och kan ges en 
helt annan tolkning än de vanligtvis ges i relation till missbruk och beroende. 
Vanligtvis menar man att denna brist på följsamhet gör diabetes och andra 
sjukdomar jämförbara med alkoholism och narkomani eftersom båda grup-
perna tenderar att ha problem att följa läkarens ordination (för mer om detta 
se Agerberg 2005:41). 60 Men det är en tolkning som bygger mer på retorik än 
logik – att alkoholister återfaller i ungefär samma omfattning som diabetiker 
struntar i att följa sin medicinering är inget bra argument för att grunda en 
slutsats om att alkoholism är en sjukdom. Däremot menar jag att exemplet i 
relation till mitt teoretiska perspektiv blir möjligt att använda för att påvisa 
hur svårt det är att lägga sig till med nya vanor. För egentligen är det just 
det som diabetiker visar prov på – trots kunskaper om vikten av en speciell 
kosthållning och en regelbunden medicinering har de svårt att låta bli viss 
mat och sköta sin medicinering till punkt och pricka. Alkoholmissbrukare 
och narkomaner skiljer sig alltså inte nämnvärt från andra kategorier av 
människor som tvingas lägga om sin livsstil – alla har de svårt att följa sina 
pålagda regimer över tid.

Men varför är det så, kan man fråga sig – ska perspektivet kunna hjälpa 
oss att förstå missbruk och beroende så måste detta klargöras. När det gäl-
ler svårigheten att sluta med en vana hoppas jag att jag varit tydlig nog med 
varför det är så svårt att sluta upp – att sluta med en vana kan nämligen inte 
handla om någonting annat än att byta den mot en annan. Och nya vanor 
tenderar att snart dö ut vilket får oss att falla tillbaks i samma mönster. Och 
det är här som det största problemet med det som vi kallar missbruk och 
beroende ligger enligt mig – att brottet med en vana på en och samma gång 
kräver inkorporerandet av nya vanor. Eftersom habitus är den ordnande 
logiken bakom vårt handlande, det som låter oss se öppningar i situationer, 
som hjälper oss att göra situationer meningsfulla, som spontant väcker stra-
tegier att hantera situationer utifrån så innebär det att den som missbrukat 
en längre tid kommer att ha samma responser på en hel mängd situationer 
och händelser som när han eller hon missbrukade även om personen ifråga 
lever nyktert. Följer han eller hon dessa impulser att handla kommer han eller 
hon också snart att ställas inför en situation där frestelsen är stor att falla 
tillbaks i gamla mönster. Om han eller hon är väldigt motiverad och verkligen 

60 I studien som Agerberg refererar till jämförs huruvida patienter återfaller i sjuk-
dom i den meningen att de upphör med en regim som används för att kontrollera 
sjukdomen. Alkoholmissbrukare återfaller i denna jämförelse i lika hög utsträckning 
som diabetiker och människor med högt blodtryck till en livsstil som inte optimerar 
livskvalitén. När det gäller astmatiker så återfaller de till och med i högre utsträck-
ning än alkoholister i en livsstil som orsakar medicinska problem.
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ger akt på sina responser och önskningar kommer han eller hon snart att 
bli varse att han eller hon i relation till en hel mängd situationer har få om 
några strategier eller problemlösningar – världen blir osäker, påfrestande, 
förvirrande och skapar lätt ångest. Detta kan teoretiskt förstärkas genom att 
påpeka hur viktig kombinationen mellan habitus och fält är för Bourdieu. 
Det är först i relation till ett fält, där individen har intresse i insatserna, som 
han eller hon är predisponerad att spela spelet på liv och död (doxa är en 
viktig komponent). Men när en missbrukare bryter med sin livsstil fi nns där 
få alternativa fält som appellerar till missbrukarens habitus – han eller hon 
kan inte oproblematiskt ta del i det sociala livet utanför missbruket utan att 
först socialiseras in i denna verklighet och på så sätt knyta personliga intres-
sen i relationer till insatser på vissa fält. Missbrukaren är med andra ord, i 
jämförelse med dem som inte missbrukat, mindre disponerad att handla och 
mindre skicklig på att hantera olika arenor i det sociala samspelet.

Att sluta upp med en drog eller en aktivitet som på något plan faktiskt 
är meningsfull i så mening att den hjälper individen att hantera någonting, 
må det vara känslor, intimitet eller depression och samtidigt sluta handla på 
det sätt som känns mest naturligt och ovanpå detta försöka övervaka sina 
motivationer, handlingar och tankar är svårt och jobbigt. Att dessutom för-
söka lägga sig till med nya vanor, se nya innebörder i välbekanta situationer 
och miljöer och utveckla nya strategier att möta situationer, miljöer, andra 
människor, myndigheter kan lätt bli för mycket för individen – och hur är 
det han eller hon har hanterat sådana situationer tidigare? Denna uppdämda 
ångest, frustration, rädsla och känsla av att plötsligt vara inkompetent el-
ler handlingsförlamad kan många gånger vara det som ligger till grund för 
återfallet då det som vi betecknar som ett återfall faktiskt kan ses som en 
återgång till det normala för individen. Han eller hon låter återigen impulsen 
styra och kan utan ansträngning leva i en ögonblickligt meningsfull värld som 
händer honom eller henne – en miljö som de facto upplevs som tvingande för 
honom eller henne i så mening att den är den meningsfulla fond gentemot 
vilken individen upplever situationen som engagerande och därför som en 
situation som kräver responser, handling eller någon form av svar. Den är 
reell och svår att negera eller bara betrakta – spelet engagerar och insatsen 
upplevs som mer värd än den kan tyckas ha för aktörer utanför fältet.

Emotioner, självkänsla och intimitet
De sista raderna i stycket ovan skvallrar om någonting som jag anser är 
oumbärligt för att förstå det som idag kallas missbruk och beroende, men 
som få om några teoretiker fördjupat sig i (det är nämligen en sak att säga 
det eller praktiskt hantera det i sin yrkesroll och en helt annan sak att för-
söka hantera det inom ett teoretiskt perspektiv), nämligen emotionens roll 
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för handling. Vi vet det ju alla av egen erfarenhet att emotioner som t.ex. 
skam och stolthet kan spela en väldigt stor roll för hur vi beter oss i en viss 
situation, i närheten av vissa människor eller i speciella situationer – jag vill 
mena att det är en så självklar erfarenhet vi alla delar att den inte behöver 
beläggas ytterligare. 

I detta fall är det svårt att vara specifi k, men det behöver inte vara det 
samma som ett hinder att vara konkret – resonemanget får därför vara hypo-
tetiskt och till viss del grundat i en slags common sense förståelse av hur det 
kan tänkas vara att vara missbrukare. Om vi betraktar missbruk som en 
process som för många gradvis stegras för att tillslut leda över i någon form 
av kris som skilsmässa, arbetslöshet eller bostadslöshet så är det möjligt att 
tänka sig vilka emotioner som kommer att vara frekventa i denna individs 
liv. Engdahls (2005) syn på emotioner är ju att de är responser på situationer 
där vi möter motstånd och att detta motstånd aktualiserar vår självbild och 
självkänsla – situationer som väcker emotion är alltså sådana där vi tvingas 
fundera på vilka vi är och vad det i så fall betyder för oss och vårt själv.   

För att föra det hypotetiska resonemanget vidare krävs det en aning speku-
lation kring sådant som de fl esta som är intresserade av missbruksfrågor vet 
av erfarenhet, t.ex. att många missbrukare tenderar att dölja sitt missbruk, 
att de ofta avslöjas av anhöriga eller arbetsgivare som en konsekvens av att 
de inte håller löften, inte passar tider eller gör det de ska. Socialt kan det 
också märkas genom klagomål från lärare, misstankar om att allt inte står 
rätt till från skola, dagis eller fritids. I ett senare skede är det inte ovanligt 
att människor i personens närhet börjar ta avstånd från honom eller henne, 
att de sätter gränser och reglerar hur saker och ting ska gå till för att slut-
ligen övergå i personliga tragedier som skilsmässa, avsked eller vräkning när 
missbruket eskalerat till en sådan grad att individen tappar fotfästet. 

Jag vill vara helt tydlig med att detta inte handlar om att utmåla missbru-
karen som ett offer, men vill ändå vara tydlig med att ett missbruk i många 
fall, speciellt de som knyter an till tabun i våran kultur (narkotika, sex och 
vidlyftigt alkoholbruk) tenderar att utsätta individen för många negativa 
situationer som i de fl esta fall borde kunna räknas till den kategori av situa-
tioner som Engdahl (2005) menar att emotion uppstår i. Resultatet av detta 
är att individen faktiskt tvingas erkänna sina misslyckanden, sina brister och 
sin bristande kontroll över bruket vilket inte kan betyda annat än att han eller 
hon också tvingas internalisera en bild av sig själv som svag, hjälplös och ka-
raktärssvag. Om en individ upprepade gånger utsätts för eller utsätter sig för 
(båda kan antas vara vanliga) dylika situationer kan självkänslan svårligen 
påverkas på något annat sätt än negativt – även om individen håller såväl 
fasad som mask. Till och med en sådan sak som att lyckas hålla färgen i en 
pressad situation eller att stjäla utan att känna samvetskval måste ha denna 
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effekt eftersom det enda sättet att förstå sig själv på i sådana situationer är 
att man är moraliskt fördärvad, förhärdad och usel.

Även intimiteten med nära vänner, familj och släkt blir svår att upprätt-
hålla som en effekt av det aktiva döljande av missbruket som krävs för att 
fortsätta missbruka. Intimitet handlar ju i grunden om en öppenhet, ett stän-
digt givande och tagande i en relation som präglas av öppenhet och tilltro. 
I relation till missbruk tenderar många sådana relationer att lida skada om 
missbrukaren är alltför öppen med sina problem samtidigt som ett döljande 
av dem hindrar det fria utbytet av upplevelser, åsikter och dagliga händelser 
som relationen kräver för att vidmakthållas. Det är därför missbruk tenderar 
att förr eller senare leda till social isolering och utanförskap i relation till 
samhället och det är också därför kontakter med andra missbrukare över 
tid fördjupas och föredras framför kontakt med andra som inte har detta 
problem. Med andra missbrukare försvinner utanförskapet, uselheten och 
avvikelsen i viss mån – de vet vad det handlar om, hur det känns och hur 
man kan hantera det – utanförskapet leder av logiska skäl helt enkelt till 
en ny gemenskap. Denna nya gemenskap grundar sig på att de alla har en 
gemensam erfarenhet, de har förväxlat emotion med sensation. Självbedräge-
riet är absolut nödvändigt för att uthärda i längden men detta självbedrägeri 
behöver inte vara så särskilt svårt eller mödosamt att leva med som Fingarette 
(1998) visar.61

Skillnaden mellan missbruk och beroende ur ett praxisperspektiv
Den diagnostik som idag används för att göra en åtskillnad mellan missbruk 
och beroende har jag förhoppningsvis visat är undermålig och inadekvat 
– det är ingenting annat än en kategoriseringsmetod som mer eller mindre 
tvångsmässigt appliceras på moraliskt fördärvade samhällsmedborgare utan 
att för den skull tjäna någon större praktisk nytta för medicinen som sådan. 
Det är hårda ord och jag ska förklara vad det är jag menar med detta.

För att diagnostik som sådan ska vara nyttig krävs det att den fungerar 
vägledande i behandlingen av det som diagnostiseras. Låt oss för en stund 
leka med tanken att vi saknar kunskaper om cancer – om vi vet att en klump 
i bröstet kan vara någonting som vi kallar cancer, men samtidigt saknar 
kunskap om hur och varför sådana klumpar bildas och vad vi kan göra för 
att hantera dem, vilken nytta tjänar diagnosen då? För att en diagnos av 
missbruk eller ett beroende skall vara tillförlitlig krävs det att diagnosen som 
sådan bygger på kunskaper om varför och hur symptomen uppkommer. Det 
krävs också, för att denna åtskillnad ska vara befogad, att dessa två olika 

61 I nästa del kommer jag att återkomma till Fingarettes syn på varför självbedrä-
geri inte är någonting som kräver en förklaring.
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diagnoser kräver helt annorlunda behandlingar – behandlas de på samma 
sätt kan den diagnostiska åtskillnaden inte vara annat än redundant. 

Men denna kritik kan utökas i relation till det teoretiska perspektiv jag vill 
föreslå för att förstå dessa fenomen. Det är inte förutan teorin kallas för en 
praxisteori, det är ur praktiskt handlande saker och ting kommer till oavsett 
om denna praktik består i att grubbla över problem eller svetsa fogar på en 
båt. Det är också genom praxis som missbruk och beroende blir möjligt att 
upptäcka, skilja ut och synliggöra. Missbrukaren kan vi känna igen genom 
att han eller hon missbrukar, men vad är det då som kännetecknar den be-
roende om inte att han eller hon missbrukar? Det medicinska särskiljandet 
mellan missbruk och beroende har som vi såg ingen teoretisk grund (det 
vill säga att man inte har en förklaring till varför skillnaden är nödvändig 
eller befogad) utan är alltigenom stipulativ. Min kritik av detta system är 
redan så tydlig den kan bli, men kortfattat kan man summera den som att 
det som diagnostiseras är praktiker, vad människor säger och gör. När jag 
cyklar kan man kalla mig cyklist och när jag tar en illegal drog kan man 
kalla mig missbrukare – när jag skriver på denna avhandling kan man både 
kalla mig forskare och författare. Frågan blir därför tillspetsat, med stöd i 
vilken logik kan vi hävda att missbrukspraktiken är ett tillstånd medan alla 
andra praktiker endast är praktiker?

Ur ett praxisperspektiv kan det inte fi nnas någon gräns mellan missbruk 
och beroende eftersom dessa påstådda tillstånd i grunden utgörs av en och 
samma praktik, om än ofta i olika hög omfattning. Missbruk kan inte vara 
ett tillstånd utan måste ses för vad det är, det är en etikett vi sätter på en 
individ som ägnar sig åt ett bruk på ett sätt eller i en omfattning som är 
problematiskt inom den kultur som individen befi nner sig eller ur det per-
spektiv som den som bedömer individen upplever det. Kategoriserandet av 
missbrukare kommer inte utav att en sjukdom diagnostiseras utan av att en 
person med legitimitet att göra moraliska bedömningar bedömer en annan 
individs handlande som opassande, överdrivet, gränslöst eller vad det än 
må vara. Detta är i sig inte något problem – problemet ligger i att vi inbillar 
oss att vi gör någonting annat än det vi gör när vi diagnostiserar missbruk 
och beroende. Ur mitt perspektiv kan vi alltså fortfarande tala om missbruk, 
givet att det uppfattas som moraliska bedömningar av någons engagemang 
i en aktivitet, men det går inte längre att meningsfullt tala om beroende. 
Man kan inte heller förstå detta i termer av att vara sjukdomar utan måste 
istället se det som vanor och vanemässiga responser på ett fl ertal händelser, 
situationer, kontexter osv. som har förkroppsligats över tid och därför i 
viss mån predisponerar individen att upprepa samma handling. Det fi nns 
dock en markant skillnad mellan olika människors missbruk och det fi nns 
ingenting som talar emot att man istället för att dela in denna praktik i två 
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diagnoser istället talar om grader av missbruk och vanemässigt användande 
av aktiviteter och psykoaktiva substanser. Praxisperspektivets styrka blir om 
än tydligare om vi också ser till hur individen bäst tänks hantera sitt miss-
bruk – för återigen ligger fokus på praktik, det är någonting som han eller 
hon måste göra. Här vill jag påpeka att skillnaden inte går mellan kroppslig 
mobilitet och imobillitet, naturligtvis är t.ex. intaget av mediciner en form 
av handling – men i relation till mediciner räcker det med att ta dem för att 
de ska verka, i relation till missbruksbehandling tycks det snarast vara så 
att omfattande omstruktureringar i individens livsföring är det verksamma i 
behandlingen och detta är det som i avhandlingen omväxlande kallas praktik 
eller praxis.

Praxisperspektivet och sjukdomsbegreppet
Denna fråga har jag många gånger berört ur en mängd olika perspektiv, men 
det fi nns ett ytterligare perspektiv att hantera frågan ur givet att vi väljer 
att betrakta missbruk ur ett nytt perspektiv som tar praxis som sin utgångs-
punkt. Skillnaden mellan ett tillstånd och en handling måste klargöras. Vi 
kan försätta oss i tillstånd genom att handla, så långt är det enkelt, men för 
att kunna påstå någonting sådant och mena någonting med det krävs det att 
det fi nns en reell skillnad mellan tillstånd och handling. Utan någon sådan 
skillnad skulle det ju vara meningslöst att säga någonting sådant. 

Som jag ser det kan skillnaden inte vara någon annan än att ett tillstånd 
utmärks av att existera utan att individen gör någonting för att upprätthålla 
det, det är ju inte så att vi vill påstå att någon gör sig medvetslös – tvärt om 
är det någonting man är oavsett hur man kom att hamna i detta tillstånd. 
Att ta en drog kan därför inte vara ett tillstånd, det är en aktiv intentionell 
handling som är meningsfull för individen och som utförs i ett syfte, även 
om detta syfte ibland är dunkelt till och med för den som utför handlingen. 
Och är missbruk inte ett tillstånd så kan det inte heller vara en sjukdom. 
Detta blir näst intill övertydligt då t.ex. ett av kriterierna för missbruk är 
rattfylleri – hur knyter vi logiskt samman bilkörning under berusning med 
ett sjukdomstillstånd hos individen? Och givet att vi accepterar denna dunkla 
logik, fi nns det någon bortre gräns för vilka handlingar som per se kan 
komma att betraktas som direkta symptom på mental sjukdom? Vad är i så 
fall utmärkande för dessa handlingar?
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Kemiska missbruk kontra aktivitetsmissbruk 
– fi nns det någon skillnad?
Svaret blir naturligtvis nej, det kan inte fi nnas någon skillnad i handlandet 
(praktiken) som sådan. Kulturellt, juridiskt och socialt uppstår däremot en 
dramatisk skillnad då vissa av dessa praktiker är illegala, vissa är socialt 
 accepterade och andra kulturellt tabubelagda. Så länge som missbruk förstås 
som en moralisk värdering av en handling i relation till ett värdesystem kom-
mer vad som helst att kunna missbrukas så länge som det kan strida mot högt 
hållna värden eller kränka moraliska tabun inom ett samhälle eller en kultur. 
Missbruk kan därför förstås som ett samlingsbegrepp för handlingar som på 
ett eller annat sätt kränker moraliska föreskrifter eller som genom att vara 
destruktiva i någon mening kränker ett högt hållet värde. Alkoholister och 
narkomaner sköter inte sin hälsa, visar inte alltid respekt för andras egen-
dom eller integritet, sköter inte sina åtaganden som arbetstagare, makar eller 
makor, tar inte sitt föräldraansvar osv. Allt detta är kränkningar mot våra 
normer och den moral som präglar vårt västerländska samhälle, de visar en 
avskyvärd brist på autonomi och självförverkligande. Men att vara sedeslös 
och omoralisk är inte detsamma som att vara biologiskt determinerad att 
repetera samma handlingsmönster fram till dödsdagen.

”In addition to explaining the prevalence of non drug addictions, the 
notion that addiction takes place with regard to an experience does 
away once and for all with such thoroughly debunked misconceptions 
as that addiction is maintained by the desire for pleasure or the avoid-
ance of withdrawal” (Peele 1985: 98)

Genom att sätta sex- och kärleksmissbruk i fokus i min första konkreta 
tillämpning av mitt teoretiska perspektiv hoppas jag att det ska bli ännu 
mer klart vad en teoretisk omtolkning av data de facto innebär samtidigt 
som en förklaring av detta fenomen, så länge som den är rimlig, innebär att 
perspektivet klarar av mer än den medicinska ideologin mäktar med. Jag 
kommer därför att föra en allmän diskussion kring missbruk och det som 
kallas beroende idag för att visa på hur de sociala aspekter som jag strävar 
efter att belysa faktiskt är ett genomgående tema oavsett om missbruket 
innebär ett engagemang till kemiska substanser, sexuella och romantiska 
förbindelser eller andra praktiker.

Ett sätt att närma sig empirin är att följa narrativen kronologiskt och titta 
på hur mina intervjupersoner talar om uppkomsten av sitt missbruk (för en 
översikt av narrativ forskning se t.ex. Potter 1996: 169-173, Lyotard 1984: 
27-37, Merttens 1998: 59-73, Zimmerman 1998 och för den psykodyna-
miska psykologins formande av västerlänningens förståelse av sig själv se 
t.ex. Horwitz 2002). Med dessa noter vill jag peka på att det fi nns en slags 
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konsensus kring att dagens individ har en självförståelse som i hög grad ut-
märks av att vara kropp – medvetande dualistisk, att utveckling i barndomen 
har en inverkan på vilka vi senare blir samt att vi har ett singulärt jag som 
vi kan vara mer eller mindre trogna.

Om den empiriska analysen
När vi pratar om Arnes uppväxt så berättar han att hans missbruk grundlades 
tidigt för honom, han säger:

”IP:….sen så kom…när jag var tio år så kom den fantastiska föräls-
kelsen, jag var ju jätteförälskad och jag förstod ju att det här var ju 
hem, jag hade ju hittat det, det var helt klart…

I:…mmmm

IP: så det var ju att hitta den här fantastiska tjejen så att man kan 
fortsätta att upprätthålla det här ruset då…………….och sen när jag 
var elva, tolv så hittade jag ju porren då och det gav ju en otrolig kick 
då…..och min pappa han hade mycket porr….så….det var ju bara att 
plocka liksom….” (Arne)

Arne menar att uppväxten i ett strängt och stundtals kärlekslöst hem resul-
terade i att han utvecklade detta missbruk. Första steget för honom var att 
söka förälskelser för att må bra och känna sig bekräftad och sedan utvidgades 
repertoaren i och med att pornografi n kom in i bilden. Cilla har en liknande 
förklaring, fast i hennes fall är det inte något känslokallt hem som har lockat 
fram missbruket utan snarare en disposition hos henne själv i kombination 
med en påtaglig konfl ikträdsla i hemmet, hon berättar:

”IP: Jo, men jag tror eller jag har ju sett den där kopplingen mellan 
starka känslor och mitt missbruk. När jag ser bakåt i tiden så vet jag 
att det här har funnits med mig väldigt, väldigt länge. Från kanske att 
jag var sex år och upptäckte självsex, för jag kommer från en familj 
där man inte pratar om det som är jobbigt utan man håller gärna 
skenet uppe av att allt är så bra och perfekt och alla är så extremt 
konfl ikträdda och man ventilerar inte saker som är viktiga utan… 
ehhh, vi har aldrig pratat om känslor överhuvudtaget och…. Jag tror 
att jag har varit en ganska känslig person jämt, ehhh och då… nån-
stans måste man, måste man kanalisera det som är jobbigt, svårt eller 
som man inte förstår. Och… mitt sätt att bli lugn har varit att ta till 
självsex, emmm…

Helena backar också tillbaks till sin barndom för att förklara hur allting 
började för henne, hon berättar:

”Redan som sjuåring hade min dagisfröken redan börjat refl ektera 
över att du verkar fantisera väldigt mycket? ….mmm…jag tänkte 
igenom det och konstaterade att det var väldigt sant. Och…..eh…det 
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här med………emm….på åttiotalet så jobbade jag inom #####in-
dustrin med ett monotont ackordsarbete och……..en tiondel av min 
hjärnkapacitet kanske behövdes då….så det var fruktansvärt tråkigt 
då, jo men hur fördrev jag tiden då? Jo, genom att fantisera och det 
var där jag upptäckte då att det var som om jag hade en inbyggd vi-
deo….som eh….körde…porr, romantik….och annat relaterat till det 
här då. Och…det var svårare och svårare att stänga av dom här när 
verkligheten knackade på på dörren, det vill säga om min chef kanske 
kom och ville nånting eller så.” (Helena).

Med tanke på det begränsade utrymmet tror jag att dessa citat räcker för 
att visa på hur de sex- och kärleksmissbrukande personerna jag intervjuade 
gärna återvänder till sin barndom för att förklara sin situation i dagsläget.62 
Det som kan vara intressant att refl ektera över i detta sammanhang är refe-
rensen bakåt i tiden, även om denna form av berättelse kan ses som en nar-
rativ stil så fi nns det goda skäl att sätta detta i fokus av en annan anledning. I 
relation till forskningen kring droger och alkohol fi nns det idag tydliga belägg 
för att en tidig debut ökar risken för att en individ ska utveckla problem i 
relation till drogen senare i livet (för en översikt av sådana studier se Peele 
1985). Även om det fi nns fog att vara skeptisk mot många av dessa fynd63 
(se ex Davies 2000: 90-92) så tenderar ändå merparten av den empiri som 
fi nns tillgänglig att peka mot att människor som får problem med alkohol 
och droger tidigt kommit i kontakt med sådana substanser och att de bru-
kat dem relativt fl itigt under sin uppväxt innan bruket som sådant blivit ett 
problem i sig (se Gomberg 1994, Gomberg 1988, Newcomb et al. 1987, 
Ellickson & Hayes 1991). 

Det tycks alltså fi nnas såväl empiriska som narrativa referenser till barndo-
men och uppväxten vilket är intressant ur mitt teoretiska perspektiv eftersom 
det är under denna period en människa skapar sig ett fullt utvecklat själv 
samtidigt som socialisationsprocessen kanske är som mest intensiv. Så länge 
som vi förstår socialisationen ur Meads och pragmatismens perspektiv så är 
det under tonåren som individen primärt socialiseras till en samhällsmed-
borgare snarare än en familjemedlem och det är kanske främst i denna fas 
många moraliska värderingar tränger in i individen, främst via språket, men 
också via övriga kulturella faktorer som individen kommer i kontakt med (se 
t.ex.  Alati et al. 2005, Hawkins et al. 1992, Ellickson et al. 2001, Caspi et al. 

62  Narrativet är inte ovanligt och man kan antagligen spåra mycket av dess upp-
komst till den dynamiska psykologins antaganden om uppväxtens betydelse för 
individens identitet och mentala välmående.
63  Davies pekar på hur man i tre olika studier, med tre olika designer och tre olika 
forskare nått samma resultat i relation till frågan om alkoholdebut och svarsper-
sonens ålder. Individens ålder framstår som en funktion av första kontakten med 
alkohol – det fi nns alltså ett mönster som bara kan förstås i termer av att vara ett 
kulturellt narrativ kring hur länge man druckit alkohol.
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1997, Goodwin et al. 2002 för sambandet mellan ungdomars umgänge och 
deras alkoholvanor. För studier kring sambandet mellan narkotikamissbruk, 
ålder och umgänge när individen började missbruka se bl.a. Newcomb & 
Bentler 1986, Windle & Weisner 2004).

Det fi nns med andra ord en koherens mellan empiriska fynd och den teo-
retiska ram som jag presenterar vilken inte är lika uppenbar ur ett medicinskt 
perspektiv.64 Ur mitt perspektiv är ungdomstiden en tumultartad upplevelse 
för de fl esta (detta gäller förvisso även andra utvecklingsteorier) just på grund 
av att individen nu utmärks av att relativt framgångsrikt internaliserat en 
generaliserad andre med allt det innebär samtidigt som individen som en 
konsekvens av detta blir fullt ut kapabel att refl ektera över sitt jag, sin iden-
titet, och fråga sig själv och andra vem han eller hon är. De fl esta ungdomar 
befi nner sig under denna tid i en situation då de ännu inte fullt ut frigjort 
sig från föräldrarna och därför inte heller fullt ut tagit steget ut i samhället 
– teoretiskt måste individen förstås som någon som identitetsmässigt och 
moraliskt har bindningar till såväl sina signifi kanta andra som till det mer 
abstrakta aggregat som utgör basen för individens formande av en generalise-
rad andre. Att individen är som mest nyfi ken och sårbar under denna period 
är därför vare sig en nyhet eller ett teoretiskt problem. Han eller hon måste 
pröva sig fram för att lära känna sig själv, en tanke som klingar bekant för 
den som minns Ryles position kring denna fråga (se Ryle 1949:156-173). Vår 
dagliga erfarenhet och forskning på området visar därför att det är under 
denna period i den unga individens liv som han eller hon riskerar att dras in 
i problem som riskerar att följa honom eller henne under många år.  Även i 
min empiriska del kring sex- och relationsmissbruk tar många tonåren som 
den naturliga startpunkten för sina missbruk eftersom de menar att det är 
under denna tid de upplever att sex och relationer kan få dem att må bra 
samtidigt som de känner sig bekräftade i och med att andra vill ha dem. 

Identitetsskapande och handling kan således inte förstås i isolering från 
varandra utan är oåterkalleligt sammanlänkade under denna period av en 
människas liv och framöver. Beroende på individens socialisation, sociala 
klass och framtidsvisioner kommer således en stor mängd dispositioner, 
intressen och mål i livet att grundläggas, dispositioner som han eller hon 
knappast är medveten om. Andras responser kommer också att vara mycket 
viktiga under denna period eftersom det faktiskt är utifrån dessa som in-
dividen får möjlighet att utveckla sina emotionella dispositioner och görs 
medveten om vem han eller hon uppfattas vara. Känsligheten är därför 

64 Jag har ännu inte stött på medicinska förklaringar till varför ungdomar är mer 
känsliga för dessa sjukdomar än vuxna av vilka bevisligen i mycket mindre omfatt-
ning börjar ta en substans i vuxen ålder utan att tidigare haft problem i relation till 
eller frekvent konsumtion av substansen ifråga – även om detta inte är lika ovanligt 
i relation till den socialt accepterade drogen alkohol.
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extra stor eftersom allt detta grundläggs vid denna period av individens liv 
– han eller hon saknar så att säga en mer gedigen identitet vilken han eller 
hon kan väga andras responser gentemot. Peele (1987) för också fram en 
övertygande kritik gentemot synen på missbruk och beroende i termer av 
att vara sjukdomar genom att visa på hur mycket forskning de facto pekar 
på att kulturell tillhörighet är en av de starkaste indikatorerna för hur stora 
delar av populationen som blir och inte blir alkoholister (Peele 1987: 188-
193). En av de slutsatser som tycks ofrånkomliga i detta sammanhang är, 
som Peele pekar på, den moraliska fostran och de värderingar som hålls 
starka i gruppen samt gruppens sammanhållning och därigenom också mot-
verkande kraft på den enskilda individen. Dessa gruppers syn på alkohol, 
överkonsumtion och okontrollerat drickande verkar också vara en determi-
nerade faktor, precis som social klass (Peele 1987: 190). Det står tydligt att 
ju högre status gruppen i sin helhet har, ju mer ovilliga de är att acceptera 
sjukdomsbegreppet och ju hårdare de sanktionerar handlande som strider 
mot gruppens normer desto mindre är problemdrickandet i dessa grupper. 
Ett exempel på detta är, även om studien är gammal, illustrativt då Barnett 
(1955) undersökte alla polisrapporter från China town i New York och fann 
att av de 17 515 arresteringar som noterats mellan 1933 och 1949 fanns 
fylleri eller berusning inte antecknat i ett enda fall. Asiaterna i detta område 
ingick vid denna tidpunkt i ett relativt slutet kollektiv som kännetecknades 
att starka bindningar inom gruppen – sanktionerna mot oönskat beteende 
var dessutom hårda. Dessa fakta menar jag starkt konvergerar med prax-
isperspektivets förklaring av habitus formande – habitus är lika mycket en 
produkt av individens materiella levnadsbetingelser som det är en källa till 
strategier att möta en verklighet utifrån. Att tidigt i övergången från primär 
till sekundär socialisation skapa ett engagemang till substansbruk eller någon 
annan meningsfull aktivitet kommer med andra ord att öppna upp för en 
mer eller mindre direkt socialisation in i missbruk oavsett vad detta missbruk 
består i. Individen kommer tidigt att utveckla strategier och intressen som 
är knutna till de arenor som berör missbruket och som en konsekvens av 
detta kommer han eller hon att ha mindre engagemang och intressen i den 
sociala sfär där de som inte missbrukar vanligtvis befi nner sig. Detta samband 
handlar med andra ord om det samband mellan habitus, fält och kapital som 
Bourdieu betonar i distinction. 

Många dispositioner grundläggs alltså tidigt i livet och en av de organi-
serande faktorerna bakom dessa dispositioner tycks alltså vara moraliska 
föreställningar och gruppspecifi ka normer – normer och värderingar som 
om inte immuniserar vissa individer från droger och andra osunda engage-
mang så i alla fall tydligt inverkar på individens attityd till att engagera sig 
i aktiviteter som inkluderar psykoaktiva substanser, sexuella aktiviteter och 
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andra aktiviteter som medför att man agerar på ett socialt oönskat sätt.65 
Precis som Engdahl (2004) med all tydlighet poängterade så tenderar också 
individen att under sin uppväxt internalisera emotionella responser i relation 
till de tillfällen där det vardagliga handlandet bryter samman och övergår i 
social interaktion – vad detta mer konkret innebär är att hur en individ lär 
sig tackla saker som stress, nederlag, dåligt mående, dåligt självförtroende, 
låg självkänsla, frustration och relativ deprivation i hög grad kommer att 
ha en direkt inverkan på hur han eller hon kommer att ta sig an liknande 
situationer i framtiden. Här utvecklas alltså lätt ett mönster i relation till 
specifi ka situationer och sensationer samtidigt som ett sådant mönster också 
implicerar ett engagemang i detta handlande, det vill säga att individen upp-
lever sitt tacklande av sin situation som gratifi erande i något hänseende.66 Det 
fi nns också stöd för detta sätt att se på saken i min empiri och jag kommer 
att presentera två citat där detta kommer fram extra tydligt.

”IP: och eh….har växt upp ehmm, det var väl ingen lycklig barndom 
precis som jag hade utan jag hade….min mamma var…..alkoholist 
och min pappa han eh…gick bort när jag var ganska liten……och 
ehm……..öh, jaaa ehmm….det var ganska, eller väldigt fattigt på 
kärlek hemma hos oss för att öh……dee….jag kan inte minnas en enda 
gång att jag har fått en kram av…av nån av mina föräldrar…

IP:                  ……öhm…jag minns faktiskt inte så mycket 
av min barndom över huvud taget faktiskt, det är….jaa….men i alla 
fall så…..fl yttade jag hemifrån när jag var ganska ung, jag var 15 
år när jag fl yttade hemifrån. Och eh…..jaaa….ommm…jag har haft 
problem med och….alltså med skolan och så här för….för det blev, 
jag gick…..ja….det….i och med att det var sådana hemförhållanden 
jag hade så mådde jag inte bra och….jag skolkade mycket och jag 
fi ck….ätstörningar och anorexi, anorexia tidigt. Ähm…när jag var 
nånstans i 13 års åldern så att jag…..det blev inte så mycket med 
skolarbetet för jag…jag mådde så väldigt dåligt den perioden, hög-
stadieperioden…och ehmm….(suckar)…det har väl…eh…hållt i sig, 
eller ja, mina ätstörningar höll i sig i många år och….(suck) jaa, dom 
här…ja nånstans när jag var 14–15 års åldern så….kom jag ju på 
det…att jag……ehm, började upptäcka det här med killar då, att jag 
fi ck kärlek och bekräftelse på det sättet….

I: jaa

65 Alla former av engagemang behöver ju inte vara osunda eller moraliskt oförsvar-
bara, det är väl just kombinationen av ett tvivelaktigt engagemang som dessutom 
inbegriper socialt oaccepterat handlande som är direkt problematiskt för omgiv-
ningen och över tid också individen.
66 Med gratifi erande menar jag inte nödvändigtvis njutningsfullt utan frånvaro 
av negativa tankar, känslor eller upplevelse kan i lika hög grad ses som grattifi e-
rande.
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IP: ……..genom och….träffa olika killar man….ehm….och jag……
jaaa, jag började ju redan tidigt liksom åhh….såhär….och hade fl era 
olika pojkvänner……dee….jaa…..

I: Menar du att du hade dom samtidigt då eller liksom eller var det 
på rad?

IP: Öhm….nej…ja…..döööö…..det är ingenting som har hållt länge 
och så, utan att det var bara några veckor eller så…..

I: Korta förhållanden?

IP: Korta förhållanden ja, väldigt korta……men alltså det där deee…
det känns precis som att det är det man har kunnat levt på nästan 
lite för att…..ja….det har varit så himla fattigt på kärlek hela tiden 
då……då känns det precis som att…….de, dom korta stunderna som 
jag träffat nån ger mig så mycket…..på nåt sätt……….att det, det…….
jaa…..deee…även om man vet med sig själv innerst inne att……..jag 
blir ju egentligen utnyttjad, jag låter mig utnyttjas…men det…..det 
känns som att det spelar ingen roll liksom för att…….skulle jag inte 
få nån kärlek över huvud taget eller nån närhet så känns det som jag 
skulle……jaaa…försvinna eller nåt (skrattar)……” (Sara)

Sara talar om hur en kärleksfattig barndom i en familj med en ensamstående 
och sjuk mor med missbruksproblem ledde fram till att hon utvecklade en 
mängd problem, problem som hon tidigt kom på att hon kunde hantera via 
sexuella och romantiska relationer som även om de inte alltid var så givande 
alltid upplevdes som bättre än ingenting. Nina är en annan av mina inter-
vjupersoner som har en liknande berättelse då hon beskriver sin uppväxt 
genom att berätta;

”IP: Ehm…….det här var svårt…skrattar (nervös)…..jag har inte rik-
tigt känt att jag hör hemma nån stans direkt så, skulle jag tro.

I: Näe…

IP: Och sen när jag kom upp i tonåren och inte riktigt kände den 
tryggheten i mig själv eller att jag hade fått nån direkt positiv känslo-
mässig……aspekt…hemifrån så blev det väl lite så att jag sökte mig….
lite hit…och ….dit. 

I: Mmmm

IP: Det blev ju tillfälliga liksom bekräftelser och det var bättre än 
ingenting kändes det som just då.

I: Hit och dit……du menar med partners?

IP: Jaaa  partners… Jag har ändå haft, jag har haft ganska många långa 
relationer men jag har aldrig varit trogen i någon av mina relationer 
kan man säga…..utan jag har alltid lyckats att hoppa runt ändå på 
nåt sätt.
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I: Jaaa

IP: Jag har väl levt nåt dubbelliv, eh……och det har jag väl gjort fram 
tills det att jag….äeh, jag träffade en man strax efter tonåren och så 
blev jag gravid och fi ck två barn med honom och under den tiden som 
vi levde ihop så levde jag ju mitt dubbelliv ändå…” (Nina)

Återigen handlar det om ett mönster som kommit tidigt i livet som ett sätt 
att hantera sitt liv, ett mönster som pågått under lång tid efter det och som 
individen accepterat som en del av sin identitet. Effekten av ett sådant möns-
ter fångas så slående av Lasse och Helena som snarast talar om effekterna 
av att leva som sexmissbrukare under fl era år. Lasse berättar om det när han 
talar om hur missbruket kom att se ut efter några år:

”I= Blev det nya grejer som avlöste varandra eller hur gick det till?

IP= Ja, det måste jag tyvärr säga att det var så. Jag….jag förnekade 
länge det där att jag inbillade mig att det jag tände på, det har jag alltid 
tänt på…men det stämmer inte riktigt och det är defi nitivt så att man 
bygger upp en……..en, för det första en tolerans mot grövre sexuella 
handlingar, men också så småningom en lust….för dom.” (Lasse)

Och lite senare säger Lasse att

” ……eh…alltså, det handlar ju om att jag hela tiden har burit på 
en stress och jag har sökt sex, även om det så bara har handlat om 
pornografi  så har jag sökt pornografi , jagat på nätet, jagat kontakter 
också, alltså jagat kontaktsidor på nätet både sexkontakter, vanliga 
kontakter, chattar, likadant…överallt och hela tiden i mitt fl irtande så 
har det ju handlat om att skapa kontakt med….eventuella sexpartners 
då.” (Lasse)

Och ännu senare

”IP= Ja det är som andra har sagt och som jag själv har känt också i 
gruppen då, att man, man gör det egentligen i alla möjliga samman-
hang när nånting är lite obehagligt. Det kan vara att man har lite för 
mycket att göra, så onanerar man för att stressa av, eller det är om 
man har…om man helt enkelt känner att man är deprimerad eller mår 
dåligt så tar man till det, för det tillför nånting.” (Lasse)

Helena som också hade haft detta missbruk under en lång tid, men som levde 
som sexuellt nykter när jag träffade henne berättar någonting som liknar 
det som Lasse talar om, speciellt när det handlar om att använda sex för att 
hantera sitt liv och de konsekvenser det får.

” ……….ja, jag började min karriär inom det här så att säga med själv-
sex. Det var en situation där jag kände mig väldigt arg och frustrerad 
och upptäckte att ja, men……på nåt sätt så förändrades mina känslor, 
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det var lättare att stå ut med dom här känslorna. Och….eh…jag tror 
att barn fantiserar väldigt mycket, det är antagligen ett väldigt normalt 
beteende, nåt som barn ska göra, men på nåt sätt så växte jag väl inte 
ur det där riktigt utan att jag fortsatte och….” (Helena)

Och lite senare, i relation till hur medvetenheten om problemet kom till:

”I: Ja, att du hade problem med det, vad det nånting som hände som 
fi ck dig att börja fundera i banor av är det här bra eller inte?

IP: Ja, det hände väl ett antal gånger naturligtvis…….

I: Fanns det nån typisk situation?

IP: Jaaa………väldigt typiskt var ju det där att trots alla konsekvenser 
och sen så satt jag där med konsekvenserna. Och då började jag fun-
dera på det, varför kan jag inte sluta? Varför är jag inte sån som alla 
andra eller som jag trodde att alla andra var…ähm, men i alla fall jag 
förstod det, det var nånting som skilde mig från mina kompisar. Som 
inte hade denna problematiken………

I: Kan man säga att det var först när du mötte någon form av mot-
stånd….när du gick in i väggen lite?

IP: Ja antingen när jag gick in i väggen eller också när jag blev kon-
fronterad med mitt beteende, då tog jag mig också en funderare. [lång 
paus] Eller……..dom gånger, dom var tack och lov ganska få, dom 
gånger som jag tvinga eller manipulera till mig sex. Och, trots att jag 
var oerhört känslomässigt avstängd så kände jag ändå nånstans sorg i 
alla fall……och då funderade jag också på vad faan håller jag på med? 
Är det verkligen det här jag vill….och så kände jag att nej det här är 
inte vad jag vill, men jag vet inte vad jag ska göra annars. Därför att 
det här tvånget fanns ju…..” (Helena)

Vad dessa berättelser tydliggör är att det som personen upplever som ett 
problem67 är intimt sammanlänkat med deras sätt att möta och ta sig an sin 
vardag och sin omvärld – det har blivit en del av individens sätt att se på, 
tolka och spela de spel han eller hon är engagerade i. Lasse berättar t.ex. 
om hur han hela tiden har ett fl irtigt sätt för att på så sätt alltid möjliggöra 
kontakter med eventuella sexpartners, hans Internet användande handlade 
också om att skapa kontakter, söka kontakter och att interagera och fl irta 
med andra användare. Detta engagemang är alltså någonting som snarare 
är en aspekt av Lasse än någonting som han till och från beslutar sig för att 
göra. Dessutom påpekar han tydligt att det som han i början utvecklar en 
tolerans till tillslut blir det han åtrår och längtar efter.

67 själv anser jag inte att jag är i en position att uttala mig om huruvida det är ett 
problem i ’verkligheten’ eller ej utan nöjer mig med att påvisa att individen själv 
tycker att det är ett problem för honom eller henne.

Avh Joffen tryck 050407   223Avh Joffen tryck 050407   223 07-04-05   12.30.0207-04-05   12.30.02



224

Cilla pratar också om den omedvetenhet som gör sådana handlingsstilar 
möjliga när hon berättar om sina erfarenheter av att tackla dåligt mående 
och negativa känslor:

”IP: Jag har inte tänkt på det på det sättet. Jag tror inte att det är 
jätteviktigt, men om du tänker att man har tränat…man har tränat 
jättemycket på en sak, som att fl irta och….jag tror inte att det spelar 
någon roll hur du ser ut…utan du, om du letar upp dom personerna 
som är mottagliga, du har världens känslospröt för det, och….jag 
misslyckas väldigt sällan i mina fl irtar… Ehmm…och det tror, jag tror 
inte att det beror på att jag är…jättesnygg och supersexig utan jag har 
lärt mig hur jag ska bete mig för….för att locka nån. Emm….

I: Så du har också lärt dig att se vem det funkar med….

IP: Mmmm…fast det har jag inte riktigt förstått hur jag väljer ut det, 
men uppenbarligen så väljer jag ju folk som, som (skrattar) som både 
kan tänka sig det ena och det andra liksom… Äöhm…men en sak som 
jag har känt mig just lite störd i just det själva sexuella beteendet i 
relation till någon annan det är….att…..jag har alltid tagit en väldigt 
aktiv roll och jag har väldigt, väldigt svårt att låta någon annan styra, 
jag kan i princip inte det. Utan jag sätter alltid den andra personen 
i fokus och min egen tillfredsställelse i andra hand eller….obefi ntlig. 
Om det bara är…och det är någonting som jag så gärna vill komma 
ifrån det och det är det som jag ser i en normal sexuell relation så… så 
ska det ju inte va på det sättet, utan då ska man våga lita på varandra 
och…ähm…kunna släppa in varandra, vara nära. Så det handlar just 
om den här närheten att det är lite för farligt för mig….” (Cilla)

Och lite senare 

”C: Nu är jag väldigt mån om att lägga min energi på dom vänner 
som verkligen betyder nåt för mig och jag har idag….fl era vänner som 
jag aldrig har haft nån vare sig intentioner eller…där det inte varit 
nånting sexuellt åt nåt håll… Och jag har kommit….och den mesta 
delen av tiden så klarar jag av att inte se folk på det här sexuella sättet 
som jag gör, att inte alltid gå och… och fl irta med folk utan faktiskt 
se dom för vad dom är och känna efter av dom hela tiden. Nämen jag 
är intresserad av den här människan och det uppkommer hela tiden 
situationer där jag börjar känna nåt slags intresse och så får jag stoppa 
mig själv och tänka….är jag verkligen intresserad, sexuellt? Ähm, eller 
är det nåt mer? Eller är det bara att jag tycker väldigt bra om den här 
personen? Och i många fall så har det ju varit så att jag tycker…. Det 
är en person som jag uppskattat, som jag tycker är en bra människa, 
som jag är nyfi ken på och som jag vill lära känna och som jag vill vara 
vän med och… det är ju hela mitt mönster att tidigare så har jag förfört 
den här personen och börjat min vänskap där. Men idag så gör jag ju 
inte det, men det….tankarna kommer upp men jag hejdar mig själv och 
tänker igenom, känner att nej jag är bara kompiskär i den här personen 
eller vad man ska säga… Och det är ju lite en övergångsperiod då där 
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jag känner mig lite förvirrad och inte… jag får hejda mig lite i hur 
jag beter mig och…..äh…vara uppmärksam på mina egna reaktioner, 
men sen så när man har kommit igenom den här första perioden och 
kanske etablerat en vänskap, då fungerar det bra. ” (Cilla)

För Cilla, Helena, Arne, Ronja och Sara tycks sex och sexuella relationer 
vara det som tillåter dem att komma andra nära, den naturliga vägen till att 
närma sig någon så att relationen kan utvecklas till en form av vänskap – att 
etablera en sådan kontakt med någon utan att gå vägen över sex tycks de alla 
uppleva svårt. Inte för att de inte vet hur de skulle göra utan snarast för att 
de vanemässigt vill komma andra närma genom att ha sex med dem – sex 
kan alltså vara ett sätt att skapa och etablera en kontakt med andra snarare 
än en instrumentell aktivitet med njutning i fokus. Här talar de fl esta om att 
de upplever det svårt att skilja mellan fysisk intimitet och mer emotionell 
intimitet och att de upplever den emotionella intimiteten som skrämmande 
medan den fysiska känns möjlig att ha kontroll över. De fl esta tangerar också 
ett tema kring att det är emotionell intimitet de vill ha, men att de trots det 
ändå bara tycks vara disponerade att söka den mer fysiska intimiteten med 
andra. En av förklaringarna till detta skulle kunna vara de lika frekventa 
berättelserna om att de uppfattar andra i termer av att vara potentiella 
partners, att de funderar på vad de skulle kunna erbjuda dem sexuellt, hur 
det skulle vara att ha sex med personen osv. Här är det lätt att återknyta till 
Merleau-Pontys tanke om att sexualitet är en aspekt av individen och på så 
vis alltid närvarande i individens handlande (se ex Crossley 2001: 84-90 och 
Bourdieu 1990: 71). Den sexualiserade och objektiverande blick som såväl 
männen som kvinnorna vittnar om skulle kunna förstås i termer av att vara 
det som Herbert Fingarette kallar livsorganiserande aktiviteter eller centrala 
principer för livsföringen – detta kommer jag snart att återkomma till, men 
först vill jag knyta dessa resultat till den forskning som fi nns kring individers 
användande av olika substanser för att praktiskt hantera sina liv. Kanske kan 
denna summariska överblick tillföra en djupare förståelse för vad det är jag 
talar om samtidigt som den också gör det tydligt att sexmissbrukarna på intet 
sätt kan betraktas som extrema fall. Detta fokus på faktorerna socialisation, 
emotion, habitus och kapital gör det också begripligt varför individer från 
’trassliga’ hemförhållanden är överrepresenterade i gruppen missbrukare. 
Att växa upp med missbruk, våld eller likande negativa inslag kan svårligen 
förstås som någonting annat än en socialisation in i suboptimala sätt att 
hantera sitt liv. Det må fi nnas genetiska faktorer i överföringen av missbruk 
från en generation till en annan, men det fi nns oberoende av detta någonting 
mer potent och det är det internaliserande av normer, strategier och förhåll-
ningssätt som kommer av att växa upp under sådana förhållanden.
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Praktiker och utfall – en andra empirisk källa
Det fi nns en relativt stor kropp empiri som de facto talar för att missbruk 
har sin grund i att missbrukaren tillskriver aktiviteten en effekt eller funktion 
som individen upplever sig behöva – och samma forskning pekar också mot 
att detta inte påverkas av det egentliga utfallet, det vill säga, missbrukaren 
omvärderar inte sitt missbruk bara för att det inte leder till den önskade 
effekten. 

• Zinberg et al. (1978) och Peele & Brodsky (1975) har t.ex. visat  
på att den förändring i medvetande som heroin ger upphov till hos 
missbrukare förvisso utmärktes av en markant minskad upplevelse av 
omgivningen på ett sätt som utmärktes av att uppmärksamheten av 
ångest och negativa livshändelser minskades, men de tillägger också 
att denna medvetandeförändring fortfarande var långt ifrån euforisk 
(se speciellt Zinberg 1978 och för en studie kring samband mellan 
stress och alkoholkonsumtion se Dawson et al. 2005). 

• Ett annat liknande fynd handlar om hur rökare paradoxalt upplever 
att de kan slappna av genom att röka – nikotin klassas nämligen 
som stimulantia, det vill säga uppiggande, och är mer besläktad 
med amfetamin och kokain är med t.ex. alkohol och opiater (se t.ex. 
Nesbitt 1972, Gilbert 1979, Leventhal & Cleary 1980). Boyd (1976) 
har nått liknande paradoxala resultat vid studiet av spelare där de 
uppgav att de kunde slappna av i en miljö som för de fl esta framstår 
som stressande. På samma sätt fi nns forskning som pekar på att den 
absolut vanligaste orsaken till att dricka i ett amerikanskt sample 
var att kunna slappna av (tension reduction) Selzen et al. (1977). 
En stor mängd forskning pekar samtidigt mot att så inte är fallet, 
det vill säga att den eftersökta avslappningen inte inträffar som en 
 effekt av drickande (Cappel & Herman 1972, Marlatt 1976, Mello 
& Mendelson 1978, Stockwell et al. 1982). 

• Slochower (1983) visade i en serie studier att överviktiga tenderade 
att äta i relation till ångest och osäkerhet och att det de facto redu-
cerade ångesten och oron, temporärt. Tokar et al. (1973) har visat att 
amerikanska män oftast uppsöker barer i samband med känslor av 
ångest, depression eller ilska och att de hellre ägnar sig åt annat än 
drickande när de mår bra. På samma sätt har Zinberg (1984) visat att 
det som skiljer kontrollerade användare av heroin och missbrukare 
åt är anledningen till att ta drogen. De kontrollerade användarna tar 

Avh Joffen tryck 050407   226Avh Joffen tryck 050407   226 07-04-05   12.30.0307-04-05   12.30.03



227

drogen av rekreationella skäl medan missbrukarna utmärktes av att 
ha ett bruk som hängde ihop med negativa känslor och outhärdliga 
livsbetingelser. Leventhal & Cleary (1980) har visat på att  rökares 
förväntningar på cigarettens lugnande effekt är starkare än den 
 kemiska stimulerande effekt nikotin bevisligen har. Russel & Bond 
(1980) visade på att individer med alkoholproblem oftare förväntade 
sig att ruset skulle kompensera för obehagliga upplevelser medan en 
kontrollgrupp utmärktes av att de trodde att alkohol snarast inten-
sifi erade känslotillstånd. Beckman (1978) har också visat på att män 
och kvinnor med alkoholproblem drack mer när de kände sig depri-
merade, spända eller maktlösa.

• Stone et al. (1984) har visat på att en av de mest frekventa anled-
ninarna till att bruka kokain i ett amerikanskt sample vår för att 
känna en känsla av makt och kontroll. McClelland et al. (1972) har 
visat på att män med ett behov av att känna makt men liten möjlighet 
att utöva sådan tenderar att ha grandiosa fantasier om sig själva när 
de är berusade. Brown et al. (1980) visade att de i undersökningsgrup-
pen som drack mycket skilde sig från brukare genom att ha en uttalad 
förväntan om att bli mer aggressiva och sexuellt responsiva. Samma 
studie visade också att kvinnor snarast motiverades att dricka för att 
uppleva positiva sociala upplevelser, medan män drevs av en önskan 
att uppleva sexuell upphetsning och aggressivitet. Wilsnak (1976) 
visade dessutom att kvinnor tenderade att dricka för att dämpa oro 
över sin femininitet snarare än för att känna sig mäktiga eller starka. 
Men det har också påvisats att kvinnors sexuella responser minskar 
under berusning samtidigt som många kvinnor trots det kopplar 
samman sexuell upphetsning med berusning (se ex Lang et al. 1980, 
Wilson & Lawson 1978).

• Stone et al. (1984) har också visat på hur sexuell kontroll är en drivan-
de orsak till att ta kokain medan Krystal & Raskin (1970), Wurmser 
(1978) och Khantzian et al. (1974) har visat på hur heroinister snarast 
talar om att de tar heroin som en effekt av att de känner sig otillräck-
liga eller annorlunda. I samma anda lät Teasdale (1972) heroinister 
beskriva sig själva från en lista med adjektiv – de fi ck beskriva sina 
nyktra respektive drogade själv och studien visade att deras drogade 
själv låg betydligt närmare den person de ville vara än deras nyktra 
jag gjorde. 
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Resultat som dessa kan svårligen tolkas på något annat sätt än att människor 
faktiskt använder droger eller specifi ka aktiviteter av vissa syften, dock inte 
alltid av samma syften, för att praktiskt hantera sina liv. Det tycks också fi n-
nas ett samband mellan upplevelsen av att må dåligt (ha ångest, depression 
mm) och benägenheten att missbruka någonting må det vara motionerande, 
spel, mat, alkohol, sex eller narkotika (för motion, rökning, alkohol, narko-
tika och spel se Peele 1985 för en översikt samt Khlat, Sermet och Le Pape 
2004. För sex och dåligt mående se t.ex. Bancroft &  Vukadinovic 2004, 
Schaef 1989, Caroll 1998, Kasl 1989, Levin 1987, Stewart & Chambers 
2000).

Det betyder också att mitt teoretiska perspektiv och empiri tycks peka mot 
att en faktor som tidig debut i relation till någonting som individen upplever 
som gratifi erande eller åtminstone gör hans eller hennes liv mer hanterbart 
innebär en ökad risk för att individen utvecklar problem i relation till akti-
viteten eller substansen. Det tycks också fi nnas indikationer på att individens 
moraliska fostran gör honom eller henne mer eller mindre känslig för de 
frestelser de fl esta ungdomar förr eller senare råkat ut för – om individen 
lever i ett sammanhang där omgivningen tydligt uttrycker ett ogillande för 
sådant handlande och samtidigt också har hårda sanktioner mot dem som 
handlar på ett sätt och bryter mot gruppens normer så tycks han eller hon 
lättare kunna stå emot sådana frestelser. Detta bör också innebära att risken 
ökar i takt med att dessa skyddande förutsättningar saknas, t.ex. att individen 
växer upp i ett splittrat hem där fokus på fostran och kontroll är markant 
sänkt samtidigt som en sanktionerande och integrerande grupp saknas.68 En 
tredje faktor som inte hänger samman med de två ovan på samma liktydiga 
sätt handlar om hur individen mår. Det tycks vara så att den som mår dåligt 
är mer öppen för att testa på många av dessa aktiviteter och att de som 
redan testat ofta ökar intensiteten eller frekvensen i bruket som en reaktion 
på dåligt mående. En konsekvens av detta, vilken är extremt tydlig i fallet 
Sara, är att detta sätt att lösa problem på lätt leder till ett handlingsmönster 
som isolerar individen och i längden ökar den ångest, depression eller oro 
som utlöste det ursprungliga handlandet – vi brukar kalla sådana relationer 
för onda cirklar eller neråtgående spiraler och i detta fall menar jag att dessa 

68 Dessa faktorer är inte svåra att uppfatta som operationaliseringar av det som 
inom sociologin ofta kallas social kontroll. Samtidigt är dessa resultat förutsägbara 
i relation till Vailants studie av alkoholister (presenteras nedan) som visar på att 
individer som har någonting att förlora på att fortsätta sitt missbruk i högre ut-
sträckning lyckas ändra sina alkoholvanor i positiv riktning. Inom ett kollektiv med 
sanktioner mot droger innebär drogbruk att individen sätter sin position i gruppen 
på spel – han eller hon har mycket att förlora på att fortsätta och samtidigt goda 
skäl att sluta bruka substansen.
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uttryck är målande och instruktiva i beskrivningen av ett missbruksproble-
mens progression över tid.

Men för att denna förklaring ska fungera fullt ut krävs det att vi teoretiskt 
kan redogöra för hur och varför en intelligent människa försätter sig i en 
sådan situation och varför han eller hon inte bryter med mönstret innan det 
blir till ett problem. I detta sammanhang kommer vi att ha mycket nytta av 
Herbert Fingarette och hans syn på det han kallar livsorganiserande aktivi-
teter och centrala principer för livsföringen (Fingarette 1989) samt en mer 
renodlat fi losofi sk betraktelse över varför självbedrägeri är någonting som 
inte kräver förklaring (Fingarette 1998) och som därför är någonting som 
bör förstås som ett mer allmänmänskligt drag än som någonting som är 
specifi kt för missbruk.

Handlingsteori och medvetandefi losofi 
Fingarettes (1989) begrepp Central activities and ways of life som jag över-
satt till livsorganiserande aktiviteter och centrala principer för livsföringen 
handlar i grunden om en medvetandefi losofi sk ståndpunkt i relation till de 
mönster som vi utvecklar under våra liv. Tanken Fingarette för fram under 
denna rubrik är att vissa former av handlande tenderar att bli centrala i våra 
liv och att de på grund av detta också har ett direkt infl ytande på en mängd 
andra val vi gör i livet. Han exemplifi erar det med hur bokmalens intresse 
för läsning direkt påverkar dennes livsföring, hur han eller hon undviker 
aktiviteter och miljöer som omöjliggör läsning, möbleringen i hemmet med 
bokhyllor, belysning och bekväma fåtöljer att läsa i osv. På samma sätt kom-
mer ett intresse för att dricka att påverka hur en sådan person strukturerar 
sitt liv och prioriterar olika aktiviteter. Detta betyder också att vi i relativt hög 
grad har baserat en hel mängd olika och kanske väsensskilda beslut baserade 
på en eller ett fåtal centrala värden – resultatet av detta är att vi över tid inte 
kan vara medvetna om vad slutprodukten av dessa val kommer att bli. 

”To say heavy drinking is a central activity for someone is to say that 
it is an activity of the same order for that person as my vocation is 
for me. Our central activities tell something about what we each do 
with a meaningful portion of our time. Yet far more is at stake than 
the appropriation of time. For a central activity affects the style and 
nature of all aspects of our lives and interacts with all our other central 
activities.” (Fingarette 1989: 101)

Och lite senare/…/

”If we now look at heavy drinkers in the same light, our answer to 
the question of why some people become heavy drinkers is that there 
are no general answer. Heavy drinkers are people who have over time 
made a long and complex series of decisions, judgements, and choices 
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of commission and omission that have coalesced into a central activity. 
/…/ One choice, one act leads to another. We do not foresee, we do 
not intend the long-term pattern, but a series of individual quick-fi x 
solutions may lead us into one.” (Fingarette 1989: 102-103)

Fingarette argumenterar för en tanke om att orsaken till att vissa utvecklar ett 
problemdrickande är lika individuellt som orsaken till varför de väljer yrke, 
möblerar sitt hem på ett speciellt sätt osv. Den grundläggande förklaringen 
är att vi skapar mönster över tid, mönster som vi inte eftersträvat, mönster 
som vi länge varit omedvetna om och att dessa oftast är resultat av att vi i 
stunden gjort val, tagit beslut och hanterat problem – mönstret uppstår med 
andra ord som en effekt av vårt dagliga handlande och är inte centrerat till 
en enda specifi k aktivitet. Däremot menar han att ett problemdrickande 
utmärks av att drickandet blir en dominerande central aktivitet som med 
tiden tenderar att överta andra centrala aktiviteters inverkan på våra val 
och vårt handlande. Den centrala aktiviteten blir så att säga lösningen på 
alla problem och svaret på alla frågor om hur saker ska hanteras. Men detta 
tema kan utvecklas ännu mer på ett sätt som står i direkt paritet med det som 
jag tidigare skrev om i teoridelen när det gäller vår blindhet inför oss själva 
och behovet vi har av att speglas av andra för att kunna förstå oss själva och 
sätta mål för vilka vill bli. Fingarette erbjuder oss en elegant förklaring till 
hur detta är möjligt, ja till och med oundvikligt, när han diskuterar varför 
självbedrägeri inte behöver förklaras (Fingarette 1998). 

Fingarettes utgångspunkt är att den debatt och de hyllmetrar som skrivits 
om självbedrägeri har en gemensam nämnare, att problemet är felaktigt upp-
ställt och därför också olösligt. Han menar till och med att förklaringarna 
inte har mycket att komma med i detta avseende eftersom självbedrägeri inte 
är någonting som inte behöver förklaras – vilket inte kan tolkas på något 
annat sätt än att han menar att det är en ofrånkomlig konsekvens av vår 
mänskliga konstitution. Han börjar genom att ge en beskrivning av vad det 
är han menar med självbedrägeri i detta sammanhang och han defi nierar det 
som att även när någon är medveten om vad som är sant, eller vad som hålls 
för sant, så fortsätter individen trots detta att ljuga för sig själv i fråga om 
detta någonting.69 Han skriver därför strax efter detta att:

”I want to show that self-deception is as ordinary and familiar a kind 
of mental activity as one can imagine. The result is unusual, but the 
way it is managed needs no more explaining than any normal, familiar, 
and everyday activity of the mind. The aura of paradox has its real 
source in the failure to appreciate properly how our mind ordinarily, 
normally and familiarly works in every waking moment. Hence what 
needs explaining – or better, what needs correct description – is how 

69 Denna översättning fångar snarare andemeningen än den ordagranna defi ni-
tionen Fingarette ger.
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the mind works generally. If we appreciate this properly, the concept of 
self-deception looses its distinctive problematic character.” (Fingarette 
1998: 290)

Fingarette menar alltså att problemet snarast är ett resultat av en bristande in-
sikt i hur vårat medvetande fungerar än någon fi losofi sk paradox. Nedan vill 
jag försöka summera detta tänkande och visa på hur Fingarette löser proble-
met. Det kan fi nnas en poäng i att poängtera hur detta resonemang faktiskt 
förtydligar de processer som formar habitus och det är en förklaring som, 
även om han inte använder ordet, bygger på en tanke om hur vårt kropps-
schema låter oss lägga fokus på annat än att hålla reda på våra kroppar och 
deras inbördes modus operandi i relation till våra kroppsrörelser. Fingarette 
lyckas med andra ord redogöra för den process som Merleau-Ponty beskriver 
och den process som Bourdieu i stora delar tar förgiven. 

Startpunkten är alltså hur vårt medvetande fungerar. Fingarette tar sig 
själv och sitt skrivande av artikeln som sin utgångspunkt för resonemanget. 
Han börjar med att poängtera hur det han fokuserar på i skrivande ögon-
blick är de tankar som han vill fånga på pappret samt de ord som han fäster 
tanken med. Men det betyder, menar han, att han gör mer än sådant som 
han fokuserar på, han börjar med att se på sin hand – den håller pennan i 
ett speciellt grepp, samma grepp som han vanligtvis håller sin penna när han 
skriver. Men hans uppmärksamhet var inte fokuserad på detta, i alla fall inte 
fram till den stund han nu börjar skriva om det. Hur som helst menar han 
att det är ovanligt att han ens tänker på greppet runt pennan trots att han 
tar det om och om igen – greppet är vanemässigt (habitual). Men begreppet 
vanemässigt får inte lura oss att släppa resonemanget där, för det är inte bara 
greppet runt pennan som är vanemässigt. Även skrivandet, små, små rörelser 
som formar linjer i form av bokstäver är vanemässigt vilket måste betyda att 
vanemässigt i detta sammanhang inte kan förstås som någonting mekaniskt. 
Vi kan inte förstå rörelsen av pennan som automatisk eller på något sätt 
programmerad på ett sätt som leder tanken till att handen utför en automa-
tiserad process. Anledningen till att denna syn på handens rörelse inte håller 
är att skrivandet inte bara handlar om att repetera vissa motoriska mönster 
utan också att ständigt anpassa sig till en mängd faktorer som den skrivande 
individen inte är fullt ut medveten om i sitt skrivande. Att skriva handlar t.ex. 
om att hela tiden ta papperets yta i beräknande, att anpassa sig till tidigare 
avstånd mellan bokstäver och ord, att anpassa sig till den horisontella linje 
orden bildar och den marginal vi försöker hålla oss inom, en slags osynlig 
rektangel på papperet allt detta gör vi utan att rikta uppmärksamheten mot 
det, det sker så att säga omedvetet eller vanemässigt. Men vår vanemässighet 
slutar inte där, för handens rörelser är beroende av en hel arms disposition, 
dess fi nmotorik, tryck mot skrivytan osv – som Fingarette uttrycker det är 
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det ännu mer sällsynt att vi någonsin uppmärksammar detta om det inte är 
för att vi slinter eller på något annat sätt ’misslyckas’ med att skriva det som 
vi vill, på det sätt som vi önskar.

”For the sake of convenience and clarity, I shall express the matter 
in this way: When I am writing as I normally do, I take account of 
the complex and varying physical and orthographical requirements 
for putting my thoughts on paper, but I do not focus my attention 
on these things. Nevertheless it is fair to say I do all this purposely, 
intelligently and adaptively. But all the while my attention is focused 
on my thoughts at the moment and on the task of choosing words to 
express them adequately. Once I have the words in mind, and have 
elected to write them down, the writing itself is ‘automatic’. The crux 
of the matter, if we generalize, is that we can take account of something 
without necessarily focusing our attention to it.  That is, we can recog-
nize it, and respond to it, without directing our attention to what we 
are doing, and our response can be intelligently adaptive rather than 
merely a refl ex or habit automatism.” (Fingarette 1998: 291) 

Nästa steg i förklaringen handlar då om att knyta samman denna egenskap 
hos medvetandet med våra handlingar och våra upplevelser av vilka vi är 
– jag föreslår att vi bryter ner resonemanget i två steg innan vi summerar 
detta led.

Konsekvensen av att betrakta detta är att vi tvingas inse hur omedvetna vi 
är av vissa aspekter av vårt handlande. Fingarette fortsätter med sitt exempel 
och beskriver hur han när han senare läser en kopia av det han skrivit endast 
kan minnas vissa aspekter på ett globalt sätt. Med det menar han att han kan 
minnas när han skrev det, varför han skrev det, var han befann sig osv. Men 
han kan absolut inte minnas någonting av hur han höll pennan, skrev på 
en rät horisontell linje, anpassade pennans tryck mot pappret, höll sig inom 
marginalerna eller hur han de facto gick tillväga för att forma bokstäverna. 
Detta är på intet sätt unikt för skrivande utan gäller det mesta som vi utför 
vanemässigt. Detta kommer dock inte utav sig själv utan det tar mycket tid 
att lära sig att skriva utan att rikta fokus mot alla dessa aspekter – men det 
är precis det man lär sig – att göra det utan att behöva fokusera på hur man 
gör det. Men vi måste utveckla detta ytterligare ett steg för att verkligen förstå 
hur komplex denna förmåga är. Vi måste återvända till Fingarettes kammare 
och dessutom ta i beaktande att han när han skriver hör bilar passera utanför 
och han hör grannens gräsklippare. Alla dessa ljud når hans öron och han är 
på sätt och vis medveten om detta, men om han fokuserade på ljuden skulle 
det störa hans skrivande. Han funderar på hur detta är möjligt och menar 
att han förvisso hör ljudet så det måste betyda att han märker dem, inser hur 
irrelevanta de är för vad han nu gör och bryr sig därför inte om dem – men 
allt detta gör han utan att vara medveten om den process som krävs för att 
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göra dessa val. För att komplicera det ytterligare så hör han senare sin frus bil 
köra upp framför huset och är med ens medveten om att hon är hemma. Han 
vill möta henne och framföra några meddelanden så han vänder sitt fokus 
från skrivandet och mot att möta henne och leverera några meddelanden, 
frågan är bara hur detta kan gå till, hur det kan vara möjligt?

För att detta ska vara möjligt måste han, utan att ha varit medveten om 
det hört bilarnas ljud utanför men utan att fokusera sitt medvetande på det, 
han måste också ha sorterat bland dessa ljud för att vara kapabel att efter 
en stund höra just sin frus bil och känna igen den på det distinkta ljud den 
avger. Men, och det är poängen, allt detta har han gjort utan att varit med-
veten om vare sig att han gjort det eller hur han gjort det! Man skulle till och 
med, menar Fingarette, se det som att han motsätter sig att fokusera på allt 
annat än det han vill skriva eftersom det skulle störa hans uppmärksamhet 
på uppgiften – men inte heller detta intentionella motstånd är han medveten 
om att han uppbådar lika lite som han är medveten om eller ens kapabel 
att beskriva hur han gör det. Fingarette går ännu längre och djupare i sitt 
resonemang, men jag tror att vi kan lämna spåret här eftersom principen 
som sådan nu är tydlig nog. 

Utifrån detta kan man dra fyra slutsatser om hur vårt medvetande fungerar 
på en daglig basis.

1. Vi kan effektivt hantera ofattbart stora mängder information utan att 
fokusera på processen. Uppmärksamhetens fält tycks sakna klara grän-
ser och snarast bestå av ett kontinuum mellan att vara extremt fokuse-
rad på en detalj och att ha en mer översiktlig medvetenhet om mycket 
mer men till priset att vi inte samtidigt kan engagera oss djupare i nå-
gonting av det som vi är medvetna om utan att uppmärksamhetens fält 
genast snävas in.

2. En effekt av detta är att vi i ett senare skede tenderar att bara kunna 
återge vad som hände i vårt medvetandes fokus, allting som vi omed-
vetet vanemässigt tagit hänsyn till, anpassat oss till och omedvetet 
motstått att bli medvetna om tycks inte vara möjligt att minnas vid ett 
senare skede.

3. Detta betyder att vi, utan att vara riktigt medvetna om hur vi gör det, 
skiftar mellan olika fokus för att så att säga hitta det läge som krävs 
för uppgiften. Måste vi styra vår uppmärksamhet mot en utmanande 
detalj kommer vi ibland att bli helt omedvetna om vad som händer 
runt omkring oss vilket kraftigt påverkar vår förmåga att minnas an-
nat än det vi styrde vårt medvetande mot.
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4. Vi väljer eller sorterar aktivt mellan de intryck som når oss beroende 
på hur vi uppfattar situationen. Detta gör vi kontinuerligt utan att det-
ta någonsin ens kommer till en medveten nivå eller för att vi bestämt 
oss för att göra det.

Nästa fråga handlar därför om hur vårt medvetandes funktion hänger sam-
man med hur vi upplever oss själva och detta led är mindre komplext. Under 
rubriken self-deception skriver han följande:

”What makes self-deception seem puzzling is a misconception of the 
nature of this normal mental activity. The error consists in assuming, 
in effect, that everything of which we are currently taking account 
and to which we are responding intelligently must be within the fi eld 
of our attention. The language usually used obscures this assumption. 
For example, the proposition that intentional behaviour is  necessarily  
 conscious implicitly contains, as usually used, the affi rmation of 
this false and highly misleading assumption. Without that mistaken 
 assumption, there is nothing puzzling about the fact that I can deceive 
myself. We need only recall that the distinctive benefi ts of sharply 
 focuses awareness – that one sees, feels, thinks, understands and reacts 
with maximal clarity and intensity – can become distinctive handicaps 
when one focuses attention on something that carries a distressing 
or even traumatic signifi cance. If focusing attention on some fact is 
apprehended as promising intense distress, that is a very strong reason 
for avoiding doing so. It may not always be decisive on the whole – but 
in some cases it may be.” (Fingarette 1998: 295)

Det betyder med andra ord att vi frilagt en mekanism i vårt medvetande som 
förklarar hur det är möjligt att bedra sig själv i ett eller annat avseende. På 
samma sätt som vi kan undvika att fokusera på ljudet av bilarna utanför 
eftersom de skulle störa oss i det vi håller på med, kan vi undvika att rikta 
vår uppmärksamhet mot någonting potentiellt obehagligt eller till och med 
traumatiskt utan att för den skull vara medvetna om att vi gör så. Fingarette 
knyter alltså samman vårt behov av ett kroppsschema för att kunna handla 
utan att i varje steg behöva göra enorma beräkningar, med vår förvärvade 
vana att sålla mellan intryck och impulser utan att vara medvetna om att vi 
gör det eller ens om hur vi åstadkommer detta eller på vilka grunder vissa 
stimuli tillåts komma till ytan och träda in i vårt medvetande. En grundläg-
gande idé bakom denna tanke är också att vi har dispositioner vilka vi inte 
heller är medvetna om, men som ändå har kraft att påverka vårt handlande 
och som också tycks kunna påverkas och anpassas till den situation och de 
betingelser vi befi nner oss i. Varför skulle det då vara någonting konstigt med 
att vi, trots att vi någon gång tvingats inse våra begränsningar eller svagheter 
i relation till någonting, på grund av denna mekanism väldigt sällan riktar 

Avh Joffen tryck 050407   234Avh Joffen tryck 050407   234 07-04-05   12.30.0607-04-05   12.30.06



235

vårt medvetande mot dessa insikter – speciellt om de får oss att må dåligt 
och känna oss osäkra.70

Sanningen är snarast att det är en naturlig effekt av hur vårt medvetande 
fungerar och att vi alla ägnar oss åt självbedrägeri i mer eller mindre om-
fattning. Skulle vi inte fungera på detta sätt är det mycket möjligt att den 
allmänna graden av ångest och oro skulle stiga markant hos var och en av oss. 
Denna mekanism kan alltså förstås som en form av skydd för vår självkänsla 
samtidigt som den också gör det möjligt att, trots att motsatsen bevisats 
många gånger om, fortsätta handla på sätt som är direkt eller potentiellt 
destruktiva eller kontraproduktiva för oss. Lägger vi till denna förståelse 
så menar jag också att det inte längre blir särskilt svårt att förklara hur en 
individ kan utveckla ett relativt problematiskt drickande, fl irtande, ätande, 
kärleksliv eller substansbruk utan att för den skull ha varit fullt ut med veten 
om det problematiska i det hela (åtminstone innan det gått så långt att denna 
mekanism inte längre kan fortgå utan frekventa störningar). Helena berät-
tade ju om hur hon några gånger konfronterats med sitt agerande, men ändå 
fortsatte – sett ur detta perspektiv är det ingenting med det som framstår som 
konstigt eller förbryllande. Detta perspektiv tydliggör också den tanke som 
Mead för fram om att vi är relativt omedvetna aktörer under de perioder då 
vi inte stöter på problem och därför snarast har ett beteende, ett beteende som 
genast övergår i social interaktion och refl exivitet så snart vi möter motstånd 
(se Joas 1993, Engdahl 2004, Lundin 2004). Sett ur  Fingarettes perspektiv 
handlar sådana situationer om att vårt medvetna fokus i situationer där 
motstånd fi nns krymper och riktas mot denna situation på bekostnad av 
vår helhetsupplevelse av situationen (rånoffer är t.ex. kända för att snarare 
minnas pistolen än gärningsmannens ansikte)71. Men detta radikala skifte i 
fokus gör oss inte fullständigt omedvetna om världen runt omkring oss – utan 
att veta om att vi gör det så tycks vi ändå kunna ha en basal eller elementär 
övervakning av miljön omkring oss som gör det möjligt för oss att anpassa 
oss till denna miljö. 

Slår vi så samman det faktum att vissa centrala aktiviteter tenderar att 
genomsyra våra liv i så gott som varje aspekt samt att vi har ett variabelt 
fokus i vår medvetenhet och uppmärksamhet där det som inte fi nns i detta 
fokus många gånger arbetar i det tysta någonstans under vår explicita med-
vetandenivå så är det mycket lättare att förstå hur vi kan handla på ett sätt 
som ibland hotar såväl liv som hälsa och välbefi nnande utan att uppleva vad 
Festinger (1967) skulle kalla kognitiv dissonans. Problemet med att se på 
saken ur det perspektiv som Festinger (1967) och många andra efter honom 

70 Sammanbrott brukar betecknas av att en individ plötsligt beaktar ett fl ertal 
områden i livet som han eller hon inte är nöjd med eller som han eller hon annars 
inte lägger fokus på, t.ex. arbetsinsatser, sociala relationer, äktenskapet mm.
71 Se t.ex. Smith 1993:202-204 för en översikt av forskningen på området.
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gjort innebär helt enkelt att vi tvingas ställa orimliga krav på individen. Han 
eller hon framställs som en individ med en lika lättillgänglig relation till sitt 
själv och sitt agerande som han eller hon har till andras overta agerande. 
Fingarettes, Merleau-Pontys och G.H. Meads perspektiv tillåter dock att 
många om inte alla dessa funktioner är möjliga att förstå som omedvetna i 
den meningen att individen inte är fullt medveten om dessa funktioner samt 
att han eller hon är ännu mindre medveten om hur han eller hon gör detta. 
De kan dock inte förstås i termer av Freudianska omedvetna drifter eller 
behaviorismens mekaniserade handlingar. Tvärt om visar de sig vara väldigt 
komplexa i och med att de vittnar om att de trots sin omedvetna status aktivt 
förhåller sig till och anpassar sig till individen och dennes miljö.

Vi har nu kommit till en punkt där vi kan försöka sammanfatta de utmär-
kande dragen hos den individ som jag fram till nu tecknat, om inte annat för 
att se hur alla delar hänger samman.

• Individens relation till sin kropp är vare sig direkt eller medierad 
via ett psyke utan utmärks av att vara omedveten för henne då den 
 medieras av ett kroppsschema vilket vi svårligen kan göra medvetet då 
det fungerar på en annan bas än den diskursiva – det är i ordets bok-
stavliga betydelse en praktisk kunskap.

• Individens relation till sig själv är däremot språkligt förmedlad efter-
som den inre dialogen (tänkandet) kräver ett meningsbärande symbol-
språk för att kunna ta plats. Detta innebär att individens förståelse av 
sig själv inte kan vara mer än en effekt av andras förståelse av honom 
eller henne och att denna förståelse väsentligen är begränsad till de 
former som språket runt henne tillåter.72

• En första nödvändig förutsättning för att detta ska fungera är indivi-
dens förvärvade förmåga att inta den andres relation till sig själv – att 
se på sig själv ur andras perspektiv, må det vara signifi kanta andra 
 eller en generaliserad andre.

• En andra nödvändig förutsättning för att detta ska fungera är att in-
dividens refl exiva förmåga har sin grund i det som G.H. Mead kallar 
ett me och ett I. När vårt me och I kopplas samman med ett själv så 
har vi en bas för såväl reproduktivt handlande som kreativt handlande 
– denna triad skapar en form av dynamik i rummet mellan intention, 
kontext och handling samtidigt som den också är en förutsättning för 
självrefl ektion.

72 Hur skulle man t.ex. kunna se sig som pedantisk om språket man talade saknade 
ord/begrepp för detta?
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• När vi nått en vuxen ålder är det också sannolikt att många beslut och 
många aspekter hos oss genomsyras av det som Fingarette benämnde 
som en central aktivitet, en aspekt hos oss (våra själv) vilken tenderar 
att ha ett mer eller mindre direkt infl ytande på en mängd val, hand-
lingar, strategier och praktiska sätt att hantera vår vardag på. Denna 
eller dessa centrala aktiviteter leder med tiden till mönster i vår livs-
föring utan att vi vare sig strävat mot eller ens kunnat förutsäga dessa 
mönster. Vi måste också vara beredda att tänka oss att individer trots 
detta, kan vara mer eller mindre medvetna om dessa mönster och de 
effekter de har i dennes liv – självbedrägeriet är som vi sett snarast ett 
resultat av hur vi fungerar än av ett medvetet val.

• Ur Bourdieus perspektiv kan samtliga dessa karaktäristika samlas i 
habitusbegreppet vilket gör begreppet såväl användbart som poten-
tiellt meningslöst. Här menar jag att jag varit specifi k i min teoretiska 
beskrivning av begreppet i och med mina referenser till Merleau-Ponty, 
Ryle, G.H. Mead och Fingarette på ett sätt som tillåter oss att relativt 
precis avgöra vad som kan respektive inte kan rymmas i begreppet.

• Habitusbegreppet måste dock ges ytterligare en dimension eftersom 
det också gör anspråk på att sätta ord på det som Fingarette avhand-
lade i relation till självbedrägeriet – nämligen vår kapacitet att utan att 
vara medvetna om hur vi gör det anpassa oss till situationens ramar 
och andra betingelser som har en inverkan på våra möjligheter att 
lyckas med det vi föresätter oss.

Men detta perspektiv på individen tar oss inte ända fram till den punkt jag vill 
nå i denna avhandling. Det saknas två väsentliga redogörelser innan vi kan 
gå vidare och fullt ut implementera detta perspektiv på tidigare forskning. 

För det första så saknas många av de sociala aspekter jag har poängterat i 
texten fram till nu. Med hjälp av Bourdieus studier i Distinction samt aktuell 
forskning inom det psykiatriska fältet vill jag göra det tydligt att det inte 
bara är missbruk som är tydligt stratifi erat i det västerländska samhället. 
För det andra saknas en slags demarkationslinje mellan bruk och missbruk 
som förvisso är moralisk men som också gör ett visst anspråk på att förklara 
varför vissa former av handlingar är mer problematiska än andra. Här tänkte 
jag ta Ola Agevalls kapitel Varför homo œconomicus inte är girig (2001) 
som utgångspunkt för diskussionen eftersom det är en väldigt övertygande 
diskussion kring varför en handling som förmerande av kapital blir kontra-
produktiv i och med att den blir alltmer utpräglat girig. Girighet är i längden 
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handikappande för möjligheten att nå sina mål och på det hela taget kontra-
produktivt i relation till de övergripande mål som styrt handlandet.73

Strukturerande faktorer
Jag föreslår därför att vi tar oss an uppgiften med att visa på hur genus, social 
klass, etnicitet och andra stratifi erande faktorer tenderar att stå i samband 
med sannolikheten för att ’drabbas’ av många psykiatriska ’sjukdomar’. Men 
för att göra detta resonemang ännu tydligare vill jag inleda med att kort 
referera till Bourdieus studier som han sammanställer i boken Distinction 
(Bourdieu 1984). Bourdieus bidrag till min diskussion ligger främst i hur han 
på statistisk grund visar på hur olika former av smak (musikstil, uppskattning 
av konst, matvanor, teaterbesök mm) följer de stratifi erande faktorer han ana-
lyserar sitt material utifrån. Smaker tycks ur detta perspektiv vara beroende 
av social klass, mätt i grad av utbildning, tillgång till de olika kapitalformer 
som Bourdieu laborerar med (socialt-, kulturellt- och monetärt kapital) samt 
andra faktorer som t.ex. bostadsort (landsort, småstad, storstad) på ett sätt 
som är svårt att tolka på något annat sätt än att dessa faktorer samspelar i 
utkristalliserandet av individens preferenser. På detta sätt visar Bourdieu på 
en parallellitet mellan individens habitus och kollektiva former av habitus. 
Habitus ges på detta sätt en förklaring genom att referera till individens 
uppväxt och uppväxtförhållanden på en individuell nivå samtidigt som de 
statistiska analyserna de facto pekar på att det på samma sätt går att påvisa 
klasser av habitus (se t.ex. Bourdieu 1984:97-257). 

Nu kan vi inte dra allt för stora växlar på detta eftersom Bourdieus studie 
är en studie som utformats i relation till en fransk kultur i vilket dessa pre-
ferenser symboliserar mer än individuell smak. En svensk replikation skulle 
vara tvungen att omoperationalisera många av Bourdieus variabler – men 
trots detta kan vi ändå tänka oss att detsamma gäller för svenskar på samma 
sätt som det gäller för fransmän.74 Med detta menar jag att även om den 
svenska kulturen lägger tyngdpunkt på andra faktorer än t.ex. kunskap om 
klassisk musik så är det rimligt att utgå från att det fi nns ett motsvarande 
system av preferenser i det svenska samhället vilka låter oss skilja mellan det 
vulgära och det stilfulla, mellan fattigdom och rikedom, mellan låg status 
och hög status. Bourdieu visar också på hur detta material kan användas 
för att förstå ett tredimensionellt socialt rum i vilket samhällsmedborgarna 
lever sina liv.

73  Här är det en principiell diskussion som förs i relation till missbruk eftersom 
förmerande av pengar enligt en rationell ekonomisk modell inte fullt ut kan ses som 
jämförbar med det som präglar ett missbruk.
74 Vad jag menar är att detta i princip kan tänkas fungera på samma sätt i en 
mängd olika kulturer även om yttringarna skiljer sig från varandra.
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Med det menar han att dessa stratifi erande principer också har rent materi-
ella motsvarigheter i ordnandet av det sociala rummet. Människor med en 
stor tillgång till såväl socialt som monetärt kapital kommer sällan att vistas i 
miljöer där de konfronteras med dem som saknar detsamma. Sannolik heten 
att någon ur samhällets lägre skikt träffar någon ur samhällets nobless är 
alltså inte bara socialt kringskuren utan även rumsligt kringskuren och i 
viss mån determinerad. Han påpekar också hur detta system är ett system 
av relationer – relationer som endast kan bli tydliga för samtliga inblandade 
om de internaliserats på samma grunder hos dem. Jag har redan berört det 
relationella i Bourdieus perspektiv och här kommer detta drag i hans tän-
kande fram tydligt. För att en mängd individer, oberoende av varandra, ska 
klassifi cera någonting som åtråvärt eller exklusivt så krävs det att de alla 
har internaliserat en gemensam norm av något slag som defi nierar en vara, 
aktivitet, ett sätt eller dialekt som åtråvärd. Detta måste på samma sätt gälla 
den part som har varan, dialekten eller utför aktiviteten (för en mer fördjupad 
diskussion se Bourdieu 1984, om det sociala rummet se 1985, 1984b och 
för en utökad diskussion om det relationella i värdetillskrivning se Simmel 
1990, 1981:113-138). 

Studien visar hur de kapitalformer som Bourdieu arbetar med på ett mer 
konkret sätt har återverkningar i den materiella världen i och med att dessa 
kapital leder till en slags selektiv allokering av medborgarna i staden. Studien 
visar också på att detta bara kan förklaras med utgångspunkt i att alla dessa 
individer socialiserats in i ett samhälle med ett grundläggande normsystem 
eftersom de alla diskriminerar mellan handlingar, varor och andra sociala 
markörer på ett likartat sätt (här är kopplingen till Mead uppenbart lätt 
att dra). Vad individen äter, ser på teatern och vilken musik han eller hon 
föredrar har alltså ett direkt samband med individens position i det sociala 
rummet. På samma sätt visade Peele (1987) på hur etnisk tillhörighet stod 
i relation till bruk och missbruk av såväl alkohol som narkotika. Huruvida 
en individ utvecklar ett problemdrickande eller ett missbruk av en narkotisk 
substans tycks alltså inte vara lika slumpmässigt som många inom det ge-
netiska forskningsfältet påstår – tvärt om tycks en mängd sociala markörer 
spela en väsentlig roll för denna sannolikhet. På samma sätt visar Peele (1985, 
1987) hur individens sociala situation tycks stå i relation till behandlingsin-
satsers effekter. Individer med ett socialt skyddsnät, med arbete och någon 
nära relation tycks klara sig väsentligen mycket bättre i en öppenvårdsbe-
handling än de som saknar detta. En variabel som kön har också en stark 
inverkan på hur stor sannolikheten är att individen utvecklar ett missbruk. 
Med tanke på hur kvinnors drickande och rökande med tiden förändrats i 
relation till mäns bruk tycks biologiskt determinerande perspektiv ha föga 
att tillföra i en förklaring av detta – begreppet social transformation kan däre-
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mot utan problem hantera sådana förändringar. När samhället, relationer 
mellan grupper i samhället, relationen mellan individ och stat osv. förändras 
så kommer en mängd andra saker att förändras som ett resultat av detta. 
Att en traditionellt patriarkalisk struktur åtminstone delvis börjat erodera 
är en möjlig förklaring till kvinnors ökande drickande, en annan närlig-
gande förklaringsfaktor är kvinnors ökade ekonomiska förutsättningar att 
försörja sig själva samt en förändrad syn på drickande vilket tycks gälla för 
Skandinavien generellt.

När vi väljer att se till den forskning som undersöker olika psykiatriska 
sjukdomars spridning i sociala klasser visar det sig att dessa sjukdomar inte 
heller har den slumpartade spridning vi kan förvänta oss av en sjukdom som 
slår till utan hänsyn till status, ålder, kön mm. Fryers et al. (2005) gör en 
omfattande studie över sambandet mellan psykisk ohälsa och social klass. 
Med psykisk ohälsa menar de i studien främst ångestsyndrom och depres-
sioner och när det gäller social klass defi nieras det på ett fl ertal sätt, primärt 
genom att se till markörer som utbildningsnivå, arbetslöshet, låg inkomst och 
materiell status samt låg social status. Deras slutsats är att psykisk ohälsa är 
ojämnt fördelad i Europa och att det är de grupper som klassas som utsatta 
(oavsett mätvariabel) som har den största andelen psykisk ohälsa. Ett sådant 
resultat tvingar oss att omvärdera synen på mental ohälsa som någonting 
som primärt står att fi nna hos individen och istället börja fundera på om 
inte individens livssituation och samhällsposition har någonting med saken 
att göra. Klose & Jacobi (2004) undersökte varför kvinnor är överrepre-
senterade inom den psykiatriska vården (bortsett från substansmissbruk 
och substansberoende) men fann inga sociodemografi ska variabler som helt 
kunde förklara detta, trots det visade det sig att faktorer som att ha ett arbete 
och att ha familj tycktes ha en skyddande inverkan – en inverkan som var 
starkare för män än för kvinnor (Durkheim trummar belåtet…). Arbetslöshet 
och ensamhet tycks alltså öka risken för psykiska problem, återigen primärt 
defi nierade som ångestsyndrom, somatoforma störningar75 och depressioner. 
När det gällde missbruk och beroende är det åldern som är den determine-
rande faktorn, missbruk är vanligare hos yngre personer än hos äldre (se ex 
Matano et al. 2002). Hill & Angel (2005) visar i en studie över sambandet 
mellan problemdrickande och boende i problemområden att det tycks fi nnas 
ett samband mellan att bo i områden där kriminaliteten är hög, där tonårs-
graviditeter är vanliga, där polisen sällan kommer när någon ringt och ett 
problemdrickande (heavy drinking) samt att detta samband medierades av 
ångestsymptom och depressioner. 

75 Somatoforma störningar handlar om störningar där patienten upplever sig ha 
kroppsliga problem där sådana inte kan observeras hos individen. Hypokondri 
är kanske den mest kända somatoforma störningen. Källa: Natur och Kulturs 
 psykologi lexikon. 
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Det tycks som att vare sig missbruksproblem eller mental ohälsa defi nierad 
i termer av ångest och depressioner är fenomen som är fullständigt slump-
mässigt spridda i populationen vare sig i USA eller Europa. Förekomsten av 
missbruk varierar med ålder, etnisk bakgrund, social klass och en mängd 
andra faktorer – jag menar därför att det är mer fruktbart att sätta in dessa 
fakta i den teoretiska ram som Bourdieu erbjuder än att fundera över hur 
detta konstiga mönster kan uppkomma. I Bourdieus sociala rum tycks det 
nämligen vara så att många av dessa fenomen samlas i kluster i de fyra över-
gripande sociala rum Bourdieu (1985) skissar på. Tanken med ett socialt rum 
(ofta beskrivet som en fyrfältsmodell) är att individer kan placeras in i detta 
rum beroende på främst två faktorer, för det första beroende på den totala 
mängd kapital de har och, för det andra¸ beroende på sammansättningen av 
detta kapital. Mängden kapital kommer således att fördela individer verti-
kalt i denna modell där större kapital positionerar individen högt medan 
lite kapital positionerar henne långt ner. Sammansättningen av kapitalet kan 
man tänka sig som den faktor som positionerar individen i ett horisontellt 
plan där t.ex. en position långt åt vänster indikerar att individens kapital 
mestadels består av kulturellt och socialt kapital medan en position långt åt 
höger indikerar monetär rikedom.

Missbrukare, människor med ångest och depressioner kännetecknas av 
att vanligtvis befi nna sig långt ner i mitten av detta sociala rum, utan vare 
sig utbildning, höga löner eller kontakter med socialt etablerade individer. 
Naturligtvis fi nner vi problemdrickare bland de intellektuella, deprimerade 
direktörer och narkotikamissbrukande politiker – men de är proportionellt 
underrepresenterade medan deras sämre bemedlade olycksbröder och olycks-
systrar är proportionellt överrepresenterade. Det sociala rummets indelning, 
den mentala ohälsans stratifi ering och missbrukets stratifi ering tycks alltså 
till viss grad följa samma strukturerande mönster. I takt med att en individ 
ackumulerar kapital i dess olika former minskar sannolikheten att han eller 
hon ska få problem med såväl alkohol och narkotika som ångest och depres-
sioner. Hälsoläget förbättras, generellt sett minskar antalet rökare med grad 
av såväl kulturellt som monetärt kapital, kosten förbättras generellt också 
samtidigt som sannolikheten att personen motionerar på något sätt ökar. För 
studier kring samband mellan social klass och försämrad hälsa (speciellt i 
relation till rökning) se t.ex. Domínguez-Berjón et al. 2006, Spencer 2006, 
Siahpush et al. 2005, Rahkonen et al. 2005, Jacobi et al. 2004, Krieger et 
al. 2005, Emberson et al. 2004, Knudsen et al. 2003, Lindquist et al. 1999, 
Leino-Arjas et al. 1998.

Det tycks stå relativt klart att sambandet mellan social och ekonomisk 
utsatthet och problem med alkohol, narkotika och hälsa är svårt att bortse 
från. Ekonomiskt kapital, symbolisk makt, kulturellt kapital och socialt 
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kapital tycks således minska risken för att drabbas av dålig hälsa, missbruk 
och psykisk sjukdom. En möjlig orsak till detta samband skulle då, vilket 
jag tidigare pekat på, vara att det individuella välmåendet ökar proportio-
nellt med möjligheten att påverka sitt liv och att ha medel att sköta om sig 
själv och sin hälsa. Detta stämmer bra överens med Bourdieus (1984, 1985, 
1990) klassteori och det stärker också Horwitz (2002) misstanke om att det 
som idag diagnostiseras som en sjukdom hos individen (ångest, depression) 
bäst bör förstås som effekter av individens livssituation snarare än som ett 
tillstånd inom individen – det är troligare en reaktion på en icke tillfreds-
ställande livssituation än ett utslag av en psykisk sjukdom.76 För andra som 
är inne på detta spår se t.ex. Conrad & Schneider 1992, Scheff 1999 och för 
ett historiskt övergripande perspektiv på relationen mellan staten och den 
sjuke se Foucault 1983. Bourdieus perspektiv harmonierar alltså med mycket 
av den forskning som fi nns på området samtidigt som den också synliggör 
individers såväl som kollektivs meningsskapande och de effekter detta ibland 
har. Perspektivet är så att säga snarare probabilistiskt än deterministiskt, det 
synliggör också genom detta den stratifi ering av makt och infl ytande samt 
stratifi eringen av möjlighet att påverka sin livssituation och sina livsbeting-
elser vilket ren epidemiologisk och naiv empirisistisk forskning så att säga 
är inkapabla att synliggöra eftersom de tolkar data i relation till teorier där 
dessa faktorer knappast är relevanta. 

Klassifi ceringar i gott och ont, bra och dåligt etc. kan bara göras på mo-
raliska och normativa grunder – och i detta avseende menar jag att det inte 
är problematiskt att behålla själva missbruksbegreppet. Det kan dock, om 
inte annat än för att skapa klarhet i diskussionen, fi nnas en poäng i att på en 
mer teoretisk bas introducera ett tänkande för hur denna demarkationslinje 
mellan bruk och missbruk skulle kunna se ut. Utgångspunkten för detta 
resonemang är den diskussion som Agevall (2001) för kring varför Homo 
œconomicus inte är girig. Den första rubriken vi därför bör bekanta oss med 
har namnet Girighetens sociologik – en slags sociologisk betraktelse över 
girighetens konstitution och betingelser.

Agevalls (2001) diskussion rör av naturliga skäl förvärvandet, förmerandet 
och genererandet av pengar eftersom hela artikeln är en diskussion kring na-
tionalekonomins abstrakta fi gur homo œconomicus även känd som economic 
man. Men jag menar att det resonemang som Agevall för kring girighetens 
sociologik är av en art som tillåter möjligheten att följa logiken i relation till 
någonting annat än just pengar – det är som sagt en social betraktelse över 

76 Att beteckna en livssituation som icke tillfredsställande innebär att fenomen 
som relativ deprivation eller relativ fattigdom med fördel kan användas som mått 
på detta medan faktiska mått på ekonomiskt kapital eller bostadssituation svårligen 
kan betraktas som mer förfi nade mått på detta. Medvetenheten följer inte alltid den 
monetära distributionen i en population.
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vad girighet kan sägas vara och vilka konsekvenser den får inom individens 
sociala sfär. En första betraktelse som jag varit inne på tidigare är att girighet 
på samma sätt som missbruk är ett brott mot en norm eller social konven-
tion och att det därför är en företeelse som kan ha en varierande betydelse 
mellan olika tider, sociala grupper och samhällen. Girighet är också, precis 
som i fallet med missbruk, någonting som utmärks av den excess fenomenet 
implicerar – att samla på eller felaktigt använda någonting på ett sätt som står 
i kontrast till andras förväntningar på individers agerande i relation till t.ex. 
makt och pengar. Det Agevall kan hjälpa oss med handlar om det andra led 
han går vidare till då han visar på hur vi kan tänkas ställa upp två alternativa 
defi nitioner av girighet och hur de påverkar förståelsen av girighet samtidigt 
som han också avtecknar ett specifi kt samband mellan dessa defi nitioner. Den 
första defi nitionen (G1) Girighet = att ansamla pengar utöver den nivå som 
betraktas som skälig i en specifi k kultur; (G2) Girighet = när samlandet av 
pengar görs till ett mål i sig själv. 

Girighet i den första betydelsen är, som Agevall noterar, någonting som 
någon kan hamna i mer eller mindre tillfälligt medan den andra betydelsen 
skiljer sig från den första i att den implicerar en mer stabil preferens hos 
individen. Att försöka kapa åt sig så mycket som möjligt i en skilsmässa 
kan alltså vara en form av girighet i bemärkelsen (G1) medan en mer stabil 
preferens för förmerande av pengar snarast är en girighet i bemärkelsen (G2). 
Av detta kommer att (G2) av nödvändighet har (G1) som en komponent i 
sig medan det omvända inte är sant för (G1). Detta kan expanderas lite till 
genom att gå tillbaks till Simmels (1990) betraktelse av pengar i the philo-
sophy of  money. Vad simmel noterar är att relationen mellan mål och medel 
ibland kan förskjutas i så mån att det som från början är ett medel tillslut 
tenderar att bli ett mål i sig självt. Agevall förtydligar detta genom att klar-
göra  Simmels resonemang på ett väldigt kompakt sätt. Den giriges primära 
mål kan från början vara att samla pengar och på så sätt också skaffa sig 
köpkraft, ett sekundärt mål skulle också kunna vara att pengar och rikedom 
för med sig status och infl ytande i de fl esta samhällen. I detta skede är målen 
så att säga i linje med sociala normer och är snarast anpassningar till dessa 
normer än brott mot dem. Men i och med att samlandet av pengar börjar bli 
ett mål i sig förändras dessa förhållanden – den girige går så att säga miste 
om sitt primära mål eftersom han är ovillig att släppa sina pengar ifrån sig, 
även det sekundära målet kommer att få stryka på foten eftersom girighetens 
inneboende normbrott innebär att den girige nu möts av sanktioner och ogil-
lande. Agevall summerar detta genom att skriva;

”Girighetens sociologik kan därför sägas innebära en dubbel reduktion 
och isolering: dels en reduktion av antalet mål och preferenser som 
individen har, dels en reduktion av sociala band och av signifi kanta 
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andra, vars uppskattning individen eftersträvar. De två reduktionspro-
cesserna samverkar och samspelar. För att den girige ska utveckla sitt 
monomana beteende måste han överse med andras ogillande, och när 
han väl överser med andras ogillande lämnas vägen öppen för ett än 
mer monomant beteende.” (Agevall 2001: 71)

Vad Agevall och Simmel alltså beskriver är en slags lossbrytningsprocess 
där den girige ställer sig, och ställs, utanför det sociala sammanhanget och 
därmed kan utveckla ett monomant beteende som kännetecknas av att ha få 
om några begränsande relationer som anses vara viktiga nog att ställa mot 
individens giriga disposition. Simmel menar också att denna process har en 
annan effekt som Agevall beskriver som en gökunge som puttar alla andra 
mål och preferenser ur boet. Girighet leder till monomani i så mån att när 
girighetens objekt blivit ett slutmål i sig så kommer det att fördriva andra 
mål och preferenser som annars skulle inverka på individens handlande, se 
ex Simmel (1990: 241). Här kan vi se tydliga paralleller till Fingarettes artikel 
om varför självbedrägeri inte kräver en förklaring. En central aktivitet kan 
här jämställas med de mål som Simmel och Agevall beskriver. Andra värden 
kan således i ekonomisk terminologi sägas devalveras i takt med att samlan-
det av girighetens objekt blir ett mer uttalat mål och därför också tillskrivs 
ett överordnat värde. Effekten av detta är att alla faktorer som tidigare haft 
en modererande effekt nu är åsidosatta – här eskalerar måttlösheten lätt till 
en omfattning där mycket aldrig kan bli nog (en tanke vi känner igen från 
Durkheim). För den girige är det som Agevall sammanfattar det ’alltid nästa 
krona som räknas, nästa krona har samma fräschör och är lika angelägen 
som alla tidigare intjänade kronor’. 

Det fi nns alltså en stark parallell mellan missbruk och girighet som jag 
hoppas att jag fram till nu åtminstone lyckats teckna konturen av. Om vi 
återvänder till avhandlingens fenomen i fokus, missbruk och det som kall-
las beroende så är det tämligen enkelt att se att vi skulle kunna beskriva 
det som idag benämns som beroende i termer av att vara utslag av girighet. 
Missbrukaren åsidosätter andra värden, ignorerar sociala kostnader, ägnar 
sig åt sitt missbruk på ett sätt som lätt får oss att misstänka att mål – medel 
relationen förändrats. Missbruket har också samma losskopplande effekt 
på individens relation till sin sociala kontext som ekonomisk girighet har. I 
och med att denna losskoppling fortskrider blir girigheten alltmer gränslös 
samtidigt som de gränser som en gång i tiden skulle ha kunnat moderera 
involverandet i aktiviteten alltmer devalveras och blir redundanta. 

Denna mix av Simmel, Agevall och Fingarette skapar därför tillsammans 
en grund att stå på när vi vill förstå hur människor skapar vanemässiga 
handlingsmönster som präglar deras livsföring utan att de egentligen är 
särdeles medvetna om dem, när de kom till eller varför de utvecklat dessa 
preferenser. 
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Sexualitetens excesser ur ett praxisperspektiv

”Men termen [chresis afrodision] hänför sig också till sättet en indi-
vid bedriver sin sexuella aktivitet på, hans sätt att uppföra sig i dessa 
sammanhang, den livsföring han tillåter sig eller ålägger sig, de villkor 
under vilka han utför de sexuella handlingarna, vilken betydelse han 
låter dem få i sitt liv. Det är inte frågan om vad som är tillåtet eller 
förbjudet bland de lustar man känner eller de handlingar man begår, 
utan om försiktighet, betänksamhet eller uträkning i sättet att fördela 
och kontrollera sina handlingar.” (Foucault 2002b: 50)

Nu tror jag att vi är redo att testa detta perspektiv på min empiri för att se 
vad det kan hjälpa oss att säga om de berättelser som jag samlat in. Det som 
ur mitt perspektiv är viktigt att i detta sammanhang lägga fokus på handlar 
således om det som är utmärkande för den praxisorienterade teorins förstå-
else av mänsklig handling. Jag vill skissa på några aspekter som framstår som 
väsentliga att lägga vikt vid för att se om perspektivet så att säga är kapabelt 
att hantera empirin.

Slutsatser och hypoteser
En första slutsats vi kan dra av detta perspektiv på handling är att vanor 
befästs genom repetition och att de vanor som blir till livsorganiserande 
principer därför måste vara handlingar som är meningsfulla för oss samtidigt 
som de upplevs som positiva i en eller annan bemärkelse. Vi upprepar med 
andra ord helst inte sådant som vi tycker är obehagligt eller som inte ger oss 
någonting – däremot kan vi upprepa någonting som är obehagligt men som 
ger oss någonting (tänker på tattueringar, piercing mm).

Som en effekt av detta kan man tänka sig att en första testbar hypotes av 
teorin är att missbruk, hur det än defi nieras och vad det än står i relation 
till, aldrig uppstår i relation till sådant som inte intresserar, engagerar eller 
på annat sätt gagnar individen. Gagnar innebär i detta sammanhang inte att 
handlingen som sådan ger mätbart positivt utslag utan kan ofta innebära 
att individen upplever handlingen som mer fördelaktig än andra alternativ 
inklusive ett icke-handlande i situationen.77 

77 Att dricka sig berusad när partnern lämnat honom eller henne på grund av 
personens alkoholvanor är t.ex. svårt att formellt se som fördelaktig i situationen 
samtidigt som det för personen som blivit lämnad är den handling som är att före-
dra framför den ångest som ett icke-handlande i situationen lätt ger upphov till. 
Dessutom är det inte ens säkert att berusningen lindrar denna eventuella ångest 
utan fokus måste läggas på individens meningsskapande i situationen, något som 
inte för förväxlas med det reella utfallet av handlingen.

Avh Joffen tryck 050407   245Avh Joffen tryck 050407   245 07-04-05   12.30.1007-04-05   12.30.10



246

En andra slutsats vi kan dra från framställningen av individen fram till 
nu är att han eller hon via centrala aktiviteter för livsföringen (intressen och 
engagemang) tenderar att skapa mönster i sin livsföring som retrospektivt 
kan vara möjliga att se men som svårligen framstår tydliga i varje enskild 
situation som bidrar till mönstret. Vilket i så fall måste innebära att vi alla 
till och från kan tvingas erkänna mönster i vår livsföring utan att för den 
skull vara beredda att försvara mönstret ifråga med hänvisning till en på 
förhand formulerad plan.

En andra hypotes som blir möjlig att formulera utifrån detta perspektiv är 
således att individer i många fall kan uppleva ett främlingskap i relation till 
sina preferenser och sina mönster i livsföringen utan att för den skull hävda 
att de inte fi nns eller att de inte har en inverkan på handlandet. Människor 
kan med andra ord ofta erkänna att de tycks ha vissa preferenser utan att 
för den skull vare sig kunna säga när, hur eller varför denna preferens eller 
detta mönster kom till.

Denna hypotes tenderar att bli till en tom common sense hypotes om det 
inte har som syfte att ligga till grund för ett liknande påstående som förutsät-
ter den ovan nämnda hypotesen, nämligen att individer upplever att mönstren 
har makt över dem snarare än tvärt om. Det jag vill synliggöra är den dis-
sonans som lätt uppstår mellan logik och medvetenhet – naturligtvis kan ett 
mönster inte ha makt över individer eftersom den temporalt är en effekt av 
handling, men kan mönstret ha sin grund i annat än medvetna överväganden 
och beslut så är det möjligt att uppfatta sin livsföring på detta sätt.

En tredje hypotes skulle därför kunna formuleras som att individen utan 
att fullt ut kunna redogöra varför genast upplever olika situationer som att 
de kräver den ena eller andra formen av handling från individens sida. Att 
situationer ofta är ögonblickligen meningsfulla tenderar att dölja det faktum 
att situationen trots allt har tolkats utan att vi varit medvetna om hur eller 
på vilka premisser. Mer konkret skulle det hypotetiskt innebära att de fl esta 
i en bekant situation kan redogöra för vad som är intressant i situationen, 
men inte för de kriterier som styrt tolkningen av situationen som sådan 
– tolkningen måste upplevas som sprungen ur situationen snarare än ur 
individens perspektiv.

En fjärde hypotes som logiskt kommer ur den tredje är att det är möjligt 
att se mönster i individers livsföring över tid, att det är möjligt att visa på 
stabila preferenssystem hos en person utan att det är möjligt att formulera 
dessa mönster i termer av regler, manier eller med hjälp av andra determi-
nistiska begrepp – de framträder snarast som toner i individens livsföring 
än som lagbundenheter. 

Givet att vi teoretiskt ser det som att habitus är någonting som formas över 
tid, och som någonting som påverkas av en mängd situationer, upplevelser 
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och beslut så är det också möjligt att förutsätta att människor generellt inte 
upplever summan av sina liv som utfallet av en plan utan snarare som ut-
fallet av slump. Det skulle till och med vara möjligt att förstå hur individer 
till och från upplevde det som att mönstren i deras livsföring tenderade att 
determinera deras kommande handlande.

En femte möjlig hypotes är därför att individer, när vi frågar dem om sina 
liv, upplever en form av kluvenhet i relation till sina handlingar i så mån att de 
samtidigt som de ser mönster i sin livsföring ibland önskar att de kunde ändra 
på dem. Det vill säga att den egna biografi n upplevs som delvis sprungen ur 
någonting annat än deras önskningar.

Handlingsteoretiskt så tenderar centrala aktiviteter för livsföringen att bli 
problematiska i relation till handlingar som inte är socialt accepterade. Men 
givet att missbruk tenderar att ha en progression som liknar den girighet 
som Agevall tecknar i sitt kapitel så blir det möjligt att förstå även sådana 
handlingar. Men denna förståelse har implikationer för utfallet:

En sjätte hypotes är därför att individer som är starkt engagerade i någon-
ting som inte är socialt accepterat tenderar att isoleras. Dels för att de själva 
tar avstånd från individer som potentiellt kan komma att kritisera dem och 
dels som en effekt av att andra tar avstånd från individen när han eller hon 
handlar på detta sätt. Att ’missbrukare’ är mer isolerade (emotionellt eller 
socialt) än andra samtidigt som de upplever en distans till sitt missbruk är 
således implikationer av att se på missbruk på detta sätt.

Kanske kan det verka skenheligt att först kritisera DSM-IV-TRs kriterier 
för att senare ställa upp en liknande fi gur – för att minimera risken att dessa 
påståenden ses som anlaloga med DSMs kriterier vill jag därför understryka 
några punkter.

1. Punkterna ovan ska inte ses som kriterier, de är snarast att betrakta 
som teoretiskt genererade hypoteser om vad som bör utmärka ett 
missbruk givet att teorin har ett förklaringsvärde.

2. Punkterna är inte resultatet av mitt eget tyckande, de är hypoteser ge-
nererade ur teori.

3. Punkterna ska inte uppfattas som diagnostiska i någon mening, det är 
vare sig en medicinsk eller beteendevetenskaplig diagnos de pekar mot. 
Missbruk är inte en sjukdom utan en benämning på en handling som 
väcker avsky, avstöt, ilska eller andra negativa responser hos andra in-
divider och har därför alltid i grund och botten en moralisk valör och 
ett interaktionistiskt ursprung så som Durkheim påpekade i Metod-
reglerna.
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I denna fas kan det vara av vikt att selektera bland samtliga av mina inter-
vjupersoner för att se vilka av dessa hypoteser de tycks stämma in på. 

När det gäller den första hypotesen, att individen börjat handla på ett spe-
cifi kt sätt för att hantera sitt liv eller sin situation, så blir det tydligt att denna 
hypotes får stöd i alla intervjuer utom i den med Fredrik. Fredrik menade, till 
skillnad från alla andra, att hans missbruk kom som en blixt från klar himmel 
medan alla andra berättat om hur de lärt sig att hantera stress, depressioner, 
ångest och andra negativa känslor genom att konsumera pornografi , ha sex 
med andra, inleda romantiska relationer eller onanera.

Den andra hypotesen, att individen är medveten om sitt handlingsmönster 
utan att för den skull kunna förklara det eller uppleva det som ett resultat 
av medvetna val, så faller återigen samtliga intervjuade utom Fredrik in i 
denna kategori. De män och kvinnor jag träffat talar om att de insett att de 
har ett mönster i relation till någonting som t.ex. pornografi , romantiska 
relationer eller sexuella aktiviteter samtidigt som de understryker att det inte 
är resultatet av ett medvetet val.

Den tredje hypotesen, att individen upplever att mönstret har makt över 
honom eller henne och att mycket av makten ligger i oförmågan att inte ha 
tankar om sex eller relationer, har också alla individer vittnat om i intervju-
erna. Denna hypotes får alltså stöd av Bourdieus habitusbegrepp då ett av de 
utmärkande dragen hos habitus är den omedelbara tolkning av en situation 
som det ger upphov till. Vad individen kommer att uppleva som centralt i 
en situation blir, sedd ur detta perspektiv, någonting han eller hon inte har 
full kontroll över – men som i allra högsta grad kommer att ha en inverkan 
på individens handlande i situationen ifråga.

Den fjärde hypotesen har också klara paralleller med de berättelser om 
fl irtiga sätt och vanemässigt fantiserande som mina intervjupersoner berät-
tar om. Cilla berättar om att hon inte vet hur, men att hon ändå tycks träffa 
människor på krogen som delar hennes preferenser. På samma sätt berättar 
Lasse om sitt fl irtiga sätt som någonting han inte valt och som han har svårt 
att medvetet styra över. Trots detta ser de båda också hur dessa manér får 
direkta konsekvenser för hur de blir bemötta, men det är ändå ingenting de 
planerar eller tänker på.

Femte och sjätte hypotesen, känslan av distans till aktiviteten och den 
isolering som missbruket leder till över tid, är dels en effekt av att någonting 
blivit vanemässigt men den är också en effekt av situationen. Vanan (habitus) 
tillåter som sådan individen att hantera situationen på ett sätt som inte kräver 
så mycket av honom eller henne, samtidigt kommer en av konsekvenserna 
av denna vanemässighet att leda till en slags objektivering – det är så gott 
som ofrånkomligt. Ett vanemässigt hanterande kan inte bli intimt eller ha 
ett djup – så snart ett djup eller en intimitet uppstår blir situationen unik, 

Avh Joffen tryck 050407   248Avh Joffen tryck 050407   248 07-04-05   12.30.1107-04-05   12.30.11



249

oförutsägbar och omöjligen vanemässig. På samma sätt är antagandet om att 
ett intresse tillslut övergår i en form av girighet och därför leder till isolering 
högst situationellt och är avhängig de normer och den moral som omgärdar 
engagemanget till aktiviteten. Vad detta betyder är att en individ kan enga-
gera sig i sitt arbete eller i någon hobby på ett sätt som väsentligt liknar det 
sätt missbrukare engagerar sig i sitt missbruk utan att detta leder till några 
negativa konsekvenser för honom eller henne. Den moral och de värden 
som omgärdar aktiviteter som engagemang i föreningslivet, engagemang i 
miljörörelse eller arbetslivet har så att säga en ytterst diffus övre gräns och är 
i stort sätt i alla sammanhang positivt laddade – det är med andra ord svårt 
att engagera sig i en folkdansgrupp på ett sätt som får andra att tala om det 
i termer av ett missbruk. Andra handlingar som t.ex. konsumtion av alko-
hol, sexuella partners eller pornografi  är dock från början smalt avgränsade 
och leder lätt till reaktioner från omgivningen – även om detta engagemang 
bara är en tiondel av det engagemang individen lägger ner på en hobby. Ett 
missbruk är därför inte någonting kvantifi erbart, det är någonting normativt 
och som en konsekvens av det också någonting socialt föränderligt, socialt 
situerat och moraliskt.

En väsentlig aspekt av denna tentativa inventering är att det tycks fi nnas 
en tydlig länk mellan mitt teoretiska perspektiv, befi ntlig empiri på området 
och tendenser i mitt empiriska resultat – men att denna överlappning bara 
är möjlig att förstå när detta betraktas ur ett icke dualistiskt perspektiv. En 
konsekvens av att stanna kvar inom den dualistiska ramen är nämligen att 
fenomenet måste sorteras mellan det psykiska och det fysiska, mellan drifter 
och den fria viljan, mellan det psykodynamiska omedvetna och det kognitiva 
– avsteget från detta perspektiv är således radikalt. Fredriks utanförskap är 
därför illustrativt.

Anledningen till att han faller utanför mina förståelseramar är att han 
trotsar det procedurala i sin beskrivning av sitt missbruk. Ur mitt perspektiv 
är det omöjligt att bli missbrukare i relation till någonting om inte problemen 
kommer som en konsekvens av ett eskalerande bruk, Agevall och girighetens 
sociologik ger oss en förståelse av när det ena övergår till det andra. Proces-
sen är alltså väsentlig för att göra detta handlande begripligt. Missbruk som 
inte kommer till som ett resultat av en process är omöjliga att förstå inom 
denna ram – någonting som blir tydligt i och med att Fredrik exkluderas från 
de andra när det gäller möjligheten att förstå honom inom mitt perspektiv. 
Fredrik säger fl era gånger att hans behov av att se på pornografi  kom som 
en blixt från klar himmel, det saknas alltså helt en process mellan första 
gången han såg porr och den påföljande konsumtionen. Alla andra har berät-
tat om en väg in i ett missbruk som vanligtvis sträckt sig från sen barndom 
in i trettioårsåldern, en process med sina vindlingar, vägar och omvägar. Så 

Avh Joffen tryck 050407   249Avh Joffen tryck 050407   249 07-04-05   12.30.1107-04-05   12.30.11



250

länge personen använder denna berättarstil kan hans eller hennes handlande 
åtminstone potentiellt göras begripligt inom ett praxisperspektiv – men en 
vägran att använda denna form av narrativ gör det omöjligt att skapa någon 
form av mening kring berättelsen inom dessa teoretiska ramar. Detta är alltså 
med andra ord en av perspektivets yttre eller bortre gränser.

Perspektivet på missbruk kan som teoretiskt system bevisligen producera 
en relativt koherent förklaringsram till människors handlande78, speciellt i 
relation till det vardagliga handlandet, men också i relation till missbruk.79 
Uppfattat i termer av förklaringsram är perspektivet inte lika robust eftersom 
meningsskapande och därigenom förklaringar inom detta perspektiv tende-
rar att vara beroende av individens narrativa stil – vilket förövrigt inte bara 
gäller detta perspektiv utan även inkluderar DSM och andra försök att säga 
någonting om en individ där endast fenomenologisk data fi nns tillgänglig. Vi 
kan däremot se att antalet repertoarer i relation till dessa fenomen är ytterst 
få (den som vill bli förstådd måste anpassa sig till språkliga konventioner 
vilka narrativa stilar är en del av) och innehållsmässigt likartade. 

78 Med relativt koherent förklaringsram menar jag att inget teoretiskt system, utom 
ev. strängt kausala naturlagar, kan bli totalt koherent vilket kanske bäst kan synlig-
göras inom matematiken – för mer om detta se t.ex. Lakatos 1978a , 1978b.

79 Det vardagliga handlandet är, av naturliga orsaker, min teoretiska utgångs-
punkt – att ha centrala aktiviteter, att skapa engagemang till aktiviteter osv. menar 
jag är allmänmänskligt och en naturlig komponent i den västerländska individens 
individualitet. Missbruk menar jag därför bäst förstås som en konsekvens av detta 
snarare än som ett avsteg från denna disposition.
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KAPITEL 12 

Avslut

”In Discipline and punish, Michel Foucault put forward a compelling 
vision of the logics of individualization and normalization that where 
the inescapable other side of liberty. Discipline, as instituted in all those 
‘moralizing machines’ invented in the nineteenth century, was a mode 
of power that worked through the calculated distribution of bodies, 
spaces, time, gazes in attempts to fabricate subjects who were simul-
taneously useful and compliant. Through hierarchical observation and 
normalizing judgement, institutionalized in prisons, schools, lunatic 
asylums, reformatories, workhouses and similar assemblages compe-
tences capacities controls upon conduct were to be inscribed into the 
soul of the citizen. The free citizen was one who was able and willing 
to conduct his or her own conduct according to the norms of civility; 
the delinquent, the criminal, the insane person, with their specialized 
institutions of reformation, were the obverse of this individualization 
and subjectivization of citizenship.” (Rose 1999/2004: 233)

En summerande och avslutande diskussion
Jag har brottats med den här delen och beslutat mig för att helt enkelt sum-
mera och kommentera avhandlingen genom att följa avhandlingens disposi-
tion och göra nerslag där jag själv upplever att det fi nns saker som behöver 
summeras eller diskuteras.

Så vitt jag vet är jag den enda som kritiserat DSM utifrån ett perspektiv 
där den diagnostiska manualen ses som ett mätistrument och jag menar 
därför att det fi nns en poäng i att lyfa fram den diskussionen här. Oavsett 
vad man tycker att DSM gör (diagnostiserar, patologiserar eller kategori-
serar) så menar jag att sättet manualen gör det på är bristfälligt. För det 
första fi nns det ett problem med att använda ord som ofta i en manual som 
strävar efter interbedömar reliabilitet – formuleringarna är så pass vaga att 
det de facto är upp till varje läkare i varje enskilt fall att avgöra vad som är 
ofta, mycket och för mycket. Och när det gäller brukets maladaptivitet så är 
denna defi nition mer förvirrande än klargörande – här för man verkligen in 
en subjektiv faktor i bedömningen vilket därför kan sägas underminera alla 
försök till standardisering.
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Jag har också visat på att kriterierna för dessa diagnoser lider av fl era 
brister. För det första kan man svårligen påstå att de fångar någonting som 
är unikt för missbruk eller beroende. För det andra är det också möjligt att 
visa på att kriterierna för substansberoende är så pass överlappande att det 
är ohållbart att hävda att det är sju kriterier som används, som mest är det 
fyra kriterier vilket så att säga gör kategoriseringsprocessen riggad. Det är 
en sak att hävda att någon ska uppfylla minst tre kriterier av sju och en helt 
annan sak att de facto utforma tre par överlappande kriterier på ett sätt som 
gör att patienten istället ställs inför en situation där man får diagnosen om 
man uppfyller tre eller fl er kriterier av fyra. Det är också så att man inte kan 
hävda att det man mäter är två väsentligen skilda entiteter bara för att man 
använder sig av två olika uppsättningar av kriterier – det är svårare än så 
att införa differentiering.

Denna diskussion leder också över i en kritik av den forskning som ställer 
upp DSMs diagnostiska kriterier som om de var defi nitioner av kunskapsob-
jektet. Det fi nns ingen självklar koppling dem emellan som gör att man kan 
anta att kunskapsobjektet är det samma som det som kriterierna synliggör. 
Därför menar jag att forskningen så länge som den arbetar från dessa pre-
misser inte kan komma närmare kunskapsobjektet än praktikerna på fältet 
tillåter. Detta är ett olyckligt förhållande för båda parter och leder till en slags 
epistemisk fi xering där allt krut läggs på att försöka förfi na mätproceduren 
utan att någonsin egentligen närma sig frågan om vad det är som mäts. 

Detta betyder att DSM i viss mån kan sägas locka fram dessa påstådda 
sjukdomar med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder snarare än medicin-
ska. Och det enda jag har att invända mot det är att man inom den medicin-
ska praktiken maskerar detta och framställer det som att det är en medicinsk 
mätning som leder till diagnos. Mätningen är moralisk och subjektiv och är 
primärt fokuserad på att mäta social avvikelse i relation till norm- och vär-
desystem. Man skulle alltså kunna säga att psykiatern i mycket högre grad 
sysslar med samhällsvetenskap än medicin när han eller hon använder DSM 
för att locka fram dessa ’sjukdomar’.

Från denna kritik av DSM går jag sedan vidare och presenterar en empirisk 
studie av män och kvinnor som själva defi nierat sig som sex- och kärleksmiss-
brukare. Som ett första led i denna studie visar jag på hur talet om sexuell 
drift är en mönstrande faktor för vad som kan och inte kan sägas om feno-
menet samt att beskrivningen av det faktiskt också konstruerar fenomenet i 
fråga. Av de två studier jag använder för att illustrerar detta blir det tydligt 
att det i alla fall fi nns två former av tal om sexualitet, en normalitetsdiskurs 
och en normativ diskurs. Mina intervjupersoner tenderar att växla mellan 
båda dessa diskurser när de ibland menar att de gör någonting fel eftersom 
de objektifi erar andra (normativ diskurs) och vid andra tillfällen markerar 
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sin avvikelse genom att referera till vad som kan tänkas vara normalt. Jag 
menar därför att det governmentality perspektiv som växt fram ur Foucaults 
teorier har någonting att tillföra studiet av dessa fenomen. 

Analysen av det empiriska materialet är en produkt av det raster jag lägger 
över mitt material för att mäkta med det, mycket har alltså inte tagits med 
i analysen då det fallit utanför detta fokus. Narrativt kan de berättelser jag 
samlat in sägas följa en omvändelsediskurs med en beskrivning innan perso-
nen kom till SLAA som sedan radikalt omtolkas i relation til det perspektiv 
SLAA har på detta missbruk. Tre av de mest spännande punkterna i denna 
analys är för det första att se hur dessa män och kvinnor faktiskt talar om att 
de styrts av en sjukdom som har lurat dem – sjukdomsbegreppet utvidgas till 
en aktör som är delvis fristående från dessa mäns och kvinnors egen person 
men som trots detta också är så nära dem att de kan luras av sjukdomen utan 
att vara medvetna om det. För det andra är det spännande för en sociolog 
att se hur de beskriver ett förfrämligande inför sig själva och sin praktik, de 
menar alla att de söker någon form av närhet eller intimitet men att dessa 
försök blir fruktlösa som en effekt av den instrumentella syn de har på såväl 
aktiviteten som sig själva och sina partners – de får med delvis andra ord 
bara sensation där de söker emotion. För det tredje talar de oavbrutet om att 
vägen till ett tillfrisknande går genom självrefl ektion och självövervakning av 
intentioner, syften och mål med sina handlingar och önskningar. Vägen ut ur 
praktiken tycks således vara starkt beroende av insikter i handlingsmönster 
de själva inte är medvetna om utan som de istället måste avslöja hos sig själva 
– det är med andra ord en process där de ur ett delvis nytt perspektiv ser på 
sig själva och lär sig någonting nytt om sig själva.

Av detta kan man dra åtminstone två slutsatser enligt mig. Den första 
är att individens situation inte är kronisk eller determinerad. För det andra 
pekar detta tal emot att en viktig upprätthållande faktor i relation till deras 
praktiker ligger i handlingsmönster, tankebanor och dispositioner om vilka 
de saknar kunskap. Att sluta upp handlar alltså i hög grad om att lära känna 
sig själv genom att försöka se sig ur ett nytt perspektiv, vilket gör Mead an-
vändbar i detta hänseende samtidigt som Bourdieus habitusbegrepp framstår 
som ett nyckelbegrepp.

Dessa män och kvinnor är i hög grad ambivalenta till sina praktiker, de vill 
både fortsätta med sitt handlande och sluta med det och de fl esta beskriver 
det som en process där andras ogillande driver dem mot en punkt där de inser 
att de inte kan fortsätta som de gör utan att betala ett mycket högt socialt 
pris. Deras avvikelse är med andra ord som den symboliska interaktionismen 
och i grunden Durkheim visar på en effekt av andras ogillande snarare än 
någonting som kommer ur själva handlingen i sig. Sjukdomsförklaringen kan 
därför ge dessa män och kvinnor medel att göra någonting åt sin situation 
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samtidigt som den avdramatiserar individens skuld och skam i relation till 
det de gjort.

Min slutsats blir därför att man teoretiskt måste kunna förklara vanor 
för att kunna förklara dessa fenomen, vilket draget till sin spets innebär att 
soffpotatisar och missbrukare blir teoretiskt snarlika fi gurer inom förkla-
ringsramen. Ett komplement som jag inför till Bourdieus perspektiv är det 
perspektiv på emotioner som Engdahl har formulerat. Jag menar att det är 
av yttersta vikt att förstå hur missbrukspraktiken de facto har en djupgående 
inverkan på missbrukarens själv utan att föra den diskussionen på en nivå 
där självet blir kognitivistiskt. En andra modifi kation av Bourdieu hämtar 
jag från Crossley som menar att habitusbegreppet kan räddas undan många 
former av kritik om det omformuleras mer i likhet med Merleau-Pontys 
habitusbegrepp som Bourdieu trots allt är infl uerad av.

För att också kunna hantera det faktum att individer fortsätter med sitt 
handlande trots sin ambivalens och åtminstone basala insikter i sina hand-
lingsmönster så presenterar jag Fingarettes syn på varför självbedrägeri är 
någonting som inte kräver någon förklaring. Hans perspektiv på hur intressen 
organiserar en mängd områden i våra liv samtidigt som vi faktiskt tenderar 
att unvika obehagliga tankar kring vår egen person eller situation menar jag 
gott och väl räcker för att förklara varför ett missbruk fortgår trots negativa 
konsekvenser.

Slutsatsen blir därför, om man ska försöka summera avhandlingen i sin 
helhet, att beroendebegreppet är redundant och innehållslöst eftersom det 
inte tillför någonting som inte fi nns i missbruksbegreppet. Det skulle med 
andra ord vara mer lämpligt att tala om grader av missbruk än att införa 
denna dikotomi som faktiskt bara är stämplande och eventuellt också ett 
hinder för den som vill bryta med sitt missbruk då det är deterministiskt och 
lokaliserer kontrollen utanför individen. Jag menar därför att en anledning 
till att det tycks fånga någotning väsentligt i beroende snarast är en effekt 
av en så kallad självuppfyllande profetia.

Det som vi idag kallar beroende vill jag därför konceptualisera som en 
djupgående och mestadels omedveten vana hos individen, i så mening att 
vana förstås på det sätt som Merleau-Ponty talar om den. Att bli fast handlar 
med andra ord om att bokstavligen inkorporera en tolkningsram eller kos-
mologi som fungerar i den subkultur missbrukaren lever men som med stor 
sannolikhet inte fungerar inom andra sociala arenor. Det är också en sociali-
sationsprocess som inte kan skiljas från inkorporerandet av vanor mer än på 
en analytisk nivå – vilket innebär att det vi idag kallar missbruksbehandling 
otvivelaktigt måste bestå av en eller annan form av re-socialisation (vilket 
också är tydliga komponenter i t.ex. 12-stegs behandling och miljöterapi). 
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Utifrån detta perspektiv på fenomenen ifråga är det möjligt att i ett andra 
led dra konsekvenser av mina slutsatser som faller utanför sociologens områ-
de, t.ex. när det gäller diagnostik och behandling – men jag menar att teorin, 
även om den i viss mån är tentativ, är tillräckligt precis för att det ska vara 
möjligt att generera hypoteser ur för att gå vidare och testa empiriskt – ett 
sådant projekt faller dock till stora delar utanför mitt kompetensområde. 

Ett ännu vidare avslut
Det fi nns en fråga som jag inte närmat mig direkt någonstans i avhandlingen 
men som jag ändå tangerat och implicerat här och där – frågan handlar 
om varför samhället är så benäget att koppla på detta koppel av experter, 
alla dessa moraliska perspektiv och rikta all denna energi mot ett fenomen 
som missbruk. Svaret kan vi implicit läsa i citatet ovan, och precis som jag 
snuddade vid i inledningen till boken menar jag att kraften som läggs på 
att bekämpa dessa handlingar är att de hotar att sudda ut eller åtminstone 
ifrågasätta normalitetens gränser.

Många sociologer har påpekat hur viktiga de sammanhållande kollektiva 
krafterna i samhällen och länder är för den allmänna ordningen och graden 
av samhandlande på orten eller i landet. Moral och normer har en uttalat 
sammanhållande funktion när de integreras i individen genom att bakas in 
i socialisationen av honom eller henne – det för givet tagna, det omedelbart 
tänkbara och det ögonblickligen meningsfulla sammanhanget är sådana so-
cialisationseffekter som skapar stabilitet. Frågan är sedan om det i relation 
till avvikelse är normen, moralen eller individen som ska ifrågasättas och av 
tradition är det snarast den enskilde individen som ifrågasätts, undersöks, 
diagnostiseras och behandlas. 

Det är min förhoppning att denna avhandling ska kunna fungera som en 
grund för ett kritiskt samtal kring dessa problem och som ett konkret förslag 
på hur det ur ett annat perspektiv än det medicinska är möjligt att uppfatta 
och förstå dessa fenomen. Hur väl denna teori kan appliceras i relation till 
behandlingar återstår att se – min farhåga är att praktiker gör som de alltid 
gjort, tar det som de vill ha och lämnar en urplockad kaka utan russin efter 
sig. Hur väl teorin får stöd i fortsatt empirisk forskning är i dagsläget omöjligt 
att spekulera i. Det är efter många års arbete befriande att denna dag, just i 
detta nu, snart få sätta punkt för denna avhandling. Vad man i nästa led kan 
göra åt dessa fenomen återkommer jag gärna till vid ett senare tillfälle, men 
nu har tiden kommit att sluta skriva.
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Appendix 1

De sex- och kärleksmissbrukande deltagarnas berättelser
___________________________________________________________________________

Ninas berättelse

Nina är en kvinna på närmare 30 år som beskriver sig som en person med ett brokigt förflutet,
hennes uppväxt har varit svår på flera sätt med dödsfall i familjen när hon var ung, en av
hennes föräldrar drack mycket och den andra uppfattar hon som så engagerad i annat utanför
familjen att föräldern inte fanns där för henne. Nina har också blivit sexuellt utnyttjad när hon
var yngre av en närstående man vilket hon anser har satt djupa spår i henne. Hon upplevde
inte att hon hade fått någon direkt positiv känslomässig respons hemma och sökte sig därför
tidigt in i relationer för att kompensera för det. Hon menade att dessa tillfälliga bekräftelser
var bättre än ingenting och att de fick henne att må bättre för stunden i alla fall. Hon berättar
vidare att hon aldrig riktigt har känt att hon har hört hemma någonstans och att hon efter sina
negativa upplevelser i barndomen kände sig rätt vilsen när hon var i de övre tonåren.

Behovet av denna bekräftelse har i Ninas fall inneburit att hon aldrig har varit trogen i en
relation fast hon har haft ganska många längre relationer. Hon säger att hon ändå har lyckats
’hoppa runt på något sätt ändå’. Hon utvecklade en form av dubbelliv som hon tillfälligt bröt
med strax efter tonåren då hon träffade en man som hon fick barn med. Tillslut återgick hon
till detta dubbelliv och det var då som hon började reflektera över sitt liv och sitt sätt att leva.

Hon menar att det på en och samma gång var någonting som gav henne lust att leva, som
erbjöd spänning och positiva stämningslägen samtidigt som det också var någonting som fick
henne att må mycket dåligt efteråt. Men hon menar att det egentligen inte var något dåligt
samvete som fick henne att känna så utan att det snarare var rädslan för att bli upptäckt och
avslöjad. Hon inser att hon skadar andra, att de skulle må mycket dåligt om hennes dubbelliv
kom dem tillkänna och hon vill samtidigt inte mista dem heller. Att hon dessutom varit
mycket dålig på att skydda sig mot sjukdomar och tagit andra risker är också någonting som
får henne att må dåligt när hon tänker tillbaks på det. Nina är inne på att en del av problemet
är att hon har behandlat sig själv minst lika dåligt som hon behandlat andra.

En annan sak Nina framhäver mycket tydligt är den åtskillnad som hon gör mellan
känslomässig och fysisk närhet. För Nina är den fysiska närheten inget problem utan tvärt om
någonting hon njuter av och tycker om, det är den känslomässiga närheten som skrämmer
henne och som hon inte tycker att hon klarar av. Hon säger flera gånger att hon har en tuff
attityd, en självsäker stil och att den går igenom såväl inom förhållanden som sexuellt.
Problemet att knyta an känslomässigt tror hon ligger i att hon egentligen känner sig liten och
svag och att hon skulle bli så sårbar om hon släppte in någon. För Nina är kontrollen en viktig
del av det hela, det är när hon upplever sig ha kontroll som hon kan ge sig hän sexuellt med
sina partners. Men det är inte bara sexuellt som denna attityd fungerar för henne, hon menar
också att det ger henne en känsla av kontroll och makt att kunna få män att falla för henne
som hon vill - att kunna få någon att åtrå henne för att sedan bara meddela sitt ointresse är en
lika viktigt del i detta. Nina menar att den här kontrollaspekten är dubbel och att hon inte
riktigt själv förstår det, men hon menar att hon kan få kontroll genom att dominera och styra
andra samtidigt som hon inte riktigt tycker att hon kan kontrollera sig själv. Hon kan få andra
att ställa upp på hennes villkor men tycker sig inte kunna kontrollera sig själv i en sådan
omfattning att hon kan sluta upp med sitt handlande.
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Nina har tagit kontakt med SLAA och förändrat sin syn på sin livsstil efter det. Hon rannsakar
sig ofta och försöker fråga sig vad det är hon egentligen gör och varför hon gör det när hon t
ex märker att hon flirtar med någon. Hennes bild av en sund relation är en relation som
baserar sig på ett känslomässigt band och som därefter kan leda till sex. I och med att hennes
dubbelliv varit ett så genomgående mönster i hennes liv så tänker hon sig att det som
utmärker en bra relation för henne är att hon träffar någon som hon känner att hon absolut inte
skulle vilja såra istället för att se honom som någon att ha sex med. Den känslomässiga
aspekten borde alltså komma före den sexuella.

Hon berättar att innan hon kunde komma ut och träffa någon så gjorde tanken på det henne
upprymd och hon längtade ut till spännande möten men att det i efterhand ledde till en form
av känslomässig baksmälla. I efterhand kunde hon känna sig stressad och rädd att bli
ertappad, rädd att ha tagit risker som kan avslöja henne. Hon mådde också dåligt över att hon
förstod hur ledsen hennes partner skulle bli om hon avslöjades samtidigt som hon också
klandrade sig för att hon inte kände något samvetskval över vad hon gjort, att hon var så
depraverad.

Nina menar också att hon upplever en slags distans till sig själv på så sätt att hon ibland vet
saker men inte tycker sig kunna känna det, som t ex att hon är attraktiv. Hon menar att trots att
många säger åt henne att hon är snygg och attraktiv och att hon märker att många är
intresserade av henne så kan hon ändå inte känna sig attraktiv och snygg – inte förrän de har
bevisat det genom att åtminstone gjort klart att de vill ha sex med henne. Nina tycker också att
sexualiteten är någonting som har blivit en så stor del av hennes identitet att hon faktiskt inte
kan tänka sig att leva i ett förhållande där partnern inte är lika sexuell som henne. Däremot
kan hon tänka sig att leva ett liv utan lögner och otrohet, fast det är svårt att bryta mönster och
vanor, hon menar också att det skulle krävas att partnern visste hur hon är, men vem skulle
vilja vara med henne då? Hon menar att hon ofta hamnar i sexuella situationer på grund av att
hon utan att tänka på det själv är utmanande och öppen om sin sexualitet samtidigt som hon
nästan alltid är lite flirtig. När det gäller fantasier så spelade de en stor roll i vilka aktiviteter
hon var intresserad av att pröva samtidigt som infriandet av en fantasi ofta väcker en önskan
om en annan fantasi osv. Med tiden menar hon att man får smak på det och att hon har svårt
att tänka sig att gå tillbaks till någon form av ’svensson sex’ – det är inte längre vad hon vill
ha.

Lasses berättelse

Lasses berättelse börjar med att han bryter ihop efter en relation. Han får träffa en terapeut
som får honom att ana att hans problem åtminstone delvis har med hans sexualitet att göra. På
grund av kostnaden och den känslomässiga laddningen i relation till sin sexualitet väljer han
att avbryta terapin. Efter det följer en relativt lugn period med sporadiska förhållanden som på
ett eller annat sätt går över styr. Lasse upplever det som att det är han som är orsak till detta
och att det är hans handlande som orsakar smärta och sorg hos sina partners. Han försöker allt
mer att avhålla sig från förhållanden och intimitet, sex utan känslomässiga bindningar känns
som en lösning på detta. Han lyckas rätt väl med detta i några år fram tills att han träffar en
kvinna som han förälskar sig i fast han bestämt sig att inte ha några romantiska relationer.
Kvinnan verkar vara den rätta och Lasse uttrycker det som att de ända från början är 100 %
sexuellt kompatibla med varandra. Med tiden visar det sig dock att de har så vitt skilda åsikter
i en viss fråga att Lasse upplever det som att han är tvungen att bryta förhållandet. Efter detta
brott upplever han en besatthet av henne och får av flera kamrater rådet att gå till SLAAs
möten.
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På plats på ett möte känner han det som att han övertygats om att han har kommit rätt, han
känner igen sig i de andras berättelser och är beredd att skriva under på det mesta som de
andra berättar om sig själva. Att möta andra med liknande tankar, idéer och beteenden tycker
Lasse var värt mycket. Mötet blir en kritisk brytpunkt i Lasses liv och han upplever att han får
hjälp med att ta tag i sina problem som ett resultat av att de erbjuder honom konkreta saker att
arbeta med, exempel på förändringar som måste göras osv. Två månader efter detta möter jag
Lasse för en intervju. Lasse menar i stora drag att han alltid har haft problem med sin
sexualitet. Egentligen är han emot att göra några sorts moraliska bedömningar av vad som är
rätt och fel – det handlar enligt honom mer om etiska bedömningar. Det är fel att göra andra
illa, att driva dem till saker som de egentligen inte vill vara med om och att manipulera dem –
men. Det handlar alltså i lika hög grad om att inte göra sig själv illa med sitt agerande.

Lasses syn på vad det är han har problem med är mångfacetterad och handlar om flera olika
sexuella och sexualiserade handlingar. I grund och botten menar han att problemet bottnar i en
omättlig törst efter bekräftelse och att sex i detta fall är ett medel för att få bekräftelse – är
man ’grym i sängen’ så får man bekräftelse. Å andra sidan upplever han sig också ha problem
med pornografi och onani utan att för den skull se det som någonting skilt ifrån
bekräftelsebehovet. Det handlar om ett intresse för sex som breder ut sig i vardagen så att han
tänker på sex, fantiserar om att ha sex med kvinnor han ser och möter, att experimentera och
utvecklas sexuellt genom att vara öppen för nya saker och testa sig fram. Allt detta
sammantaget menar Lasse leder till att man bejakar sin lust och att man också lättare upplever
lust i relation till allt fler saker, situationer och individer. Problemet med detta är som han
uttrycker det att det inte är någonting fel med att onanera och att det idag ses som fullt
normalt och till och med nyttigt – ’men det är ingen som säger hur mycket som är bra, att
onanera fem timmar om dagen tycker inte jag är särskilt sunt’.

Lasses upplevelse av sitt problem bottnar dels i att han upplever att han allt för effektivt
lyckas skilja ut sexualiteten från känslor av kärlek, intimitet och omsorg – han upplever sig ha
sex med objekt vilka han inte känner sig känslomässigt engagerad i utan bara använder som
medel för att få bekräftelse och sexuell tillfredsställelse. Vad Lasse ser som önskvärt är en
relation som är diametralt motsatt i jämförelse med de han har haft de senaste åren – han ser
den sunda relationen som en relation där han förälskar sig i en individ och där det
känslomässiga samspelet fungerar. Någon gång under intervjun säger han att han är säker på
att även det sexuella är tillfredsställande om allting annat fungerar.

Lasse menar att det finns en slags oro eller spänning inom honom som håller igång problemet.
Han menar att hans sökande efter partners och situationer som kan ge honom någon form av
tillfredsställelse bottnar i en inre spänning som inte tillåter honom att fokusera på någonting
annat – det är först när han tillfredsställt detta behov som han blir kapabel att göra annat men
snart dyker tankar och fantasier som späder på denna oro upp igen. Det är där han ser hur
denna onda spiral fungerar och han menar att han upplevde en slags ro så fort han verkligen
bestämde sig för att avhålla sig från alla former av relationer och sex – det var vägen till detta
beslut som var det jobbiga. Samtidigt så talar han om en saknad, att han sörjer att inte få
uppleva de former av sex som han tidigare intresserade sig för och att inte få realisera vissa av
sina fantasier och drömmar. För Lasse är dessa aktiviteter någonting som tillhör hans identitet,
han är sån och han ser inget fel i att tända på vissa saker – det är snarast hur han och hans
partners mår efteråt som är Lasses grund för att ta avstånd från detta. Han menar att denna
sexualitet inte är någonting som funnits i honom jämt utan att det snarast har varit en process
där nya erfarenheter lett vidare till nya preferenser och nya lustar och att detta ständigt har
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ändrats över tid – det han idag upplever som tillfredsställande och upphetsande menar han att
han många gånger inte ens kunde drömma om tidigare.

Internet spelar en faktisk roll i Lasses problem eftersom mediet tillåter honom att interagera
med andra på ett anonymt sätt. Rent praktiskt så löser det problem med de känslor av skam
som pornografiinköp i butiker medför. En annan form av interaktion som Lasse tycker är
svårhanterlig är chattar där man på samma anonyma sätt kan flirta och interagera med andra
utan att behöva ställa sin person på spel – fungerar det inte är det bara att gå ur chatten och gå
in i nästa. Internet löser också de problem som uppstår med kontaktsökande på vanliga krogar
där ett visst socialiserande och flirtande kan leda fram till en tillfällig sexuell kontakt med
någon som inte alls har samma sexuella preferenser. Kontaktannonser på Internet gör det
möjligt för människor att specificera precis vad det är som de söker vilket så att säga gör
denna osäkra raggningsritual redundant – här kan du träffa någon som vill ha samma sak som
du menar Lasse, utan allt strul som raggandet innebär.

För Lasse är det, precis som det är för de flesta andra som jag intervjuat, viktigt att rannsaka
sig själv och att ifrågasätta sina önskningar och begär. Han måste hela tiden fråga sig vad
dessa önskningar och begär egentligen står för, om de är så oskyldiga som de verkar eller om
det handlar om att göra saker som lätt kan leda över i flirt och sexuella aktiviteter. För Lasse
är kontrollförlusten egentligen inte det primära problemet, utan kanske snarare kontrollen.
Han menar att han är bra på att kontrollera sig själv när det gäller saker som träning, mat och
andra områden som inte direkt har med sex att göra. Kontrollen över sitt känsloliv är därför
bara en av många kontroller han tycker att han behöver släppa på, att ha kontroll innebär för
Lasse ofta att objektifiera någon eller någonting. Och därför är hans syn på en sund relation
just en relation där kontrollen mellan känsla och handling är utsuddad, där det blir omöjligt att
objektifiera vare sig själv eller sin partner.

Cillas berättelse

Cilla är öppet lesbisk och berättar att hon kommer från en familj där man inte talade om sex
och där man var konflikträdda och försökte få allting att löpa smärtfritt och att hon tidigt
upptäckte onani som ett sätt att kanalisera sina känslor på eftersom hon uppfattar sig som en
känslig person. Onani har varit en väg till lugn säger hon och berättar att det ger henne en
form av kontroll eftersom det låter henne slappna av, som en slags meditation ungefär. Jag
frågar hur hon kom att tänka på sig själv som sexmissbrukare och hon berättar att det är en
relativt ny uppfattning, genom en väninna fick hon höra talas om sexmissbruk och Cilla
kollade in SLAAs hemsida, gjorde testerna och läste vad andra skrev på hemsidan. Hon
menar att det var flera saker som fick henne att tro att hon hade kommit rätt. Dels hade hon
känt sig som en missbrukare utan drog och dels hade hon börjat känna att hon har problem
med närhet och relationer när hon var i ett förhållande med en kvinna som hon beskriver som
sund. Ett sexmissbruk kändes som en bra förklaring till allt detta och hon kunde identifiera sig
med de berättelser som andra missbrukare delade med sig av på möten och på hemsidan.

Cilla berättar att hon varit otrogen ett större antal gånger och att hon uppfattar det som en
form av destruktivitet från hennes sida eftersom hon inte helt kan förstå varför hon gör så
dessutom nämner hon att det har funnits andra saker bakåt i tiden som hon inte heller har
förstått varför hon gjort. Cilla tror inte att hon lider av kontrollförlust utan berättar att hon gått
i terapi och att hon redan innan SLAA gjort stora förändringar i sitt liv för att få det mer
stabilt och att det blivit ännu lättare att känna ett lugn nu när hon tagit bort sex ur sitt liv. Det
är först då som hon kan se vad det är som sätter igång henne menar hon och hon nämner som
exempel starka negativa känslor, det är sådana känslor får henne att vilja gå ut och träffa folk
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och det är då hon börjar flirta och försöka få bekräftelse av andra. Hon tycker att det är nåt
sjukt med det eftersom hon ofta flirtar med människor som hon inte attraheras av eller vill ha
att göra med. Hon menar också att hon generellt har haft en tendens att sexualisera människor
hon möter och att detta har tagit mycket tid och energi från henne. Sexualiserandet leder till
att hon inte är riktigt närvarande eftersom hon hela tiden förbereder flirtar och försöker var
personen till lags. Cilla menar att det snarare handlar om kontroll än kontrollförlust för hennes
del om man ser till vad det är hon gör, hon blir inte uppraggad utan det är alltid hon som ser
till att ha kontroll över situationen, det är hon som är aktiv och det är hon som styr
händelseförloppet i ganska stor utsträckning, även i den sexuella akten.

När jag undrar vad det är med hennes beteende som får henne att känna det som ett missbruk
så svarar hon att ’…då kommer vi ju in på det här att jag inte har kontrollen (skrattar)’. Hon
säger ’Jag har inte kontroll över händelserna, men i händelserna är det jag som har
kontrollen’. Cilla säger att just då så vill jag göra det jag gör, det känns som en jättebra idé
och då finns det inget stopp men senare ångrar jag mig och inser att det inte var det jag ville
göra. Hon berättar att hon haft en återfallsperiod med mycket festande, flirtar och att hon
involverat sig med många människor och till och med involverat sig med en kille. Hon kan
inte riktigt förstå varför hon har sex med män säger hon och det är sådana handlingar och
otrohet som Cilla ser som former av kontrollförlust. Cilla berättar också att har testat trekanter
och förklarar att hon tycker att själva idén med en trekant inte i sig är någonting som är vare
sig sjuk eller frisk utan det är snarast situationen som kan göra det sjukt eller inte.

Cilla menar att det sexuella får en framskjuten roll i alla nya förhållanden för att sedan klinga
av, men det är en sak som inte händer för henne och hon känner det som att hon inte riktigt
kommer sin partner nära eftersom så mycket av hennes energi går åt till att försöka få till sex i
relationen. Hon menar att en sak som behövs är att kunna sitta vid matbordet och prata utan
att det sexuella ligger emellan, att hon kan möta sin partner intellektuellt och emotionellt utan
att vara distraherad för att vid ett senare tillfälle spontant ha sex. Problemet är alltså att hon
inte tycker att hon når fram till eller finns tillgänglig för sin partner mer än sexuellt och att
detta sker på bekostnad av alla andra former av intimitet.

Cilla menar också att ett problem som detta givit henne är att hon inte kan ha
vänskapsförhållanden med människor som hon inte är sexuellt intresserad av eller som inte är
intresserade av henne och bekräftar henne. Cilla berättar att livssituationen kanske är den mest
bestämmande faktorn för hur missbruket ser ut över tid. Det är som singel som hennes liv blir
som rörigast, sexbehovet är relativt konstant men det kommer till olika uttryck i olika
livsfaser och detta ger olika former av konsekvenser. Cilla berättar om en kluven relation till
porr eftersom hon faktiskt tänder på det trots att hon tycker att det är både äckligt och
kvinnoförnedrande, hon säger att hon tidigt var intresserad av porr och att hon tittade så fort
hon fick chansen.

Cilla tycker att det är viktigt att ofta stanna upp och fråga sig vad det är hon håller på med, det
ger tillbaks kontrollen över livet och situationen menar hon. Nu har jag också skalat bort en
massa och jag börjar fatta vad som är mitt problem och jag är jättemotiverad att ändra på det,
men det känns inte alltid så hoppfullt. Jag har format mig under många år och det är svårt att
ändra på säger Cilla. Hon fortsätter att berätta att på SLAA möten håller man det här levande,
man blir påmind och det är jättebra, för jag har varit väldigt bra på att tränga undan såna
tankar. Hon berättar att hon har haft dåligt självförtroende och att hon dragits till personer
som dominerat henne och att det också var så hemma, att det är ett mönster i hennes
relationer. Dessutom säger hon att hon hade en period när hon tänkte att hon bara var bra på
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att ha sex och Cillas flirtande är någonting hon känner sig bra på, hon menar att hon kan få
människor att falla för henne och att det är både tillfredsställande och spännande – en slags
lek. Hon säger att det är som en drog och att hon trippar på det, hon tror att det handlar om att
se om hon lyckas eller inte – det är ett spel som man kan vinna men egentligen inte förlora.

Jag undrar om hon tycker att det här livet har påverkat eller ändrat hennes sexualitet och hon
svarar att hon nog aldrig haft en normal sexualitet, kanske var det ganska sunt i en av hennes
tidigare relationer. Hon säger att problemet är den distans hon håller till sin partner, att hon
inte känner sig nära och att det kan kännas mekaniskt ibland. Cilla menar att det kanske har
att göra med att hon lätt betraktar andra som objekt och att det fortfarande är det som är en
viktig del i hennes problem – att vara nära både mentalt och sexuellt, var för sig kan det
fungera, men inte samtidigt.

Fredriks berättelse

Fredrik är en yngre man runt de 20 som studerar när jag träffar honom. Någonting som är
starkt accentuerat hos Fredrik är hur han ständigt återkommer till sitt mående som en
indikation på hur det han gör är rätt eller fel, bra eller dåligt. Fredrik har på grund av sin
kristna tro ett känsligt samvete och en klar uppfattning om vad som är gott och ont, rätt och
fel och detta är någonting som inte nog kan understrykas som en stor del av hans upplevelse
av sitt problem. Vad Fredrik har problem med är det faktum att han ständigt gör avkall på sin
moral och att dessa moraliska övertramp är någonting som ständigt plågar honom eftersom de
innebär att han tvingas se sig som usel, som någon som gör fel. Fredriks konsumtion av
pornografi hotar identiteten som kristen, den hotar också hans identitet i relation till vänner
och anhöriga vilka han tror upplever honom som någon som aldrig skulle konsumera
pornografi.

Fredrik berättar för mig att han plötsligt en dag kände sig tvungen att titta på pornografi, att
det kom som en blixt från klar himmel när Fredrik var i de övre tonåren. Fredrik säger att han
haft en ganska bra barndom, men fortsätter sen med att berätta att hans föräldrar skilde sig när
han var ung och att han under långa perioder inte haft kontakt med vare sig sin syster eller sin
far. Fadern har han i dagsläget återupptagit kontakten med. Fredrik är osäker på om han under
en kortare period blev sexuellt utnyttjad, men säger att han faktiskt inte vet utan att han bara
har minnesfragment som skulle kunna betyda. Fredrik har flyttat till studieorten för tre år
sedan och menar att han började få problem med porr redan innan han flyttade men att det har
eskalerat de senaste tre åren. Fredrik menar att om det är han som är den moraliska boven så
är den andra parten i dramat Internet eftersom det uteslutande är därifrån han hämtar sin
pornografi.

Vi återvänder till temat med blixten från den klara himlen och Fredrik menar att han inte har
en aning om varifrån lusten kom, plötsligt en dag kände han sig bara tvungen att se på porr.
Efteråt hade han starka känslor av skuld och skam och beslutade sig för att inte göra om det,
vilket han ändå gjorde en vecka senare med samma påföljande känslor. Han menar att han
trodde att det var någonting normalt som hade med puberteten att göra, men att han nu förstått
att han blev sexmissbrukare då – han säger att det här är ett behov som han helt enkelt inte
kan sluta med. Fredrik talar om ett sug efter pornografi, ett sug som ibland tvingar honom ut
på Internet dagtid trots att det kostar mer att surfa. Han kommer fram till att det mest är att
han tänker på det som tänder honom och att han vet var han kan hitta det. Fredrik har svårt att
förstå det själv, han vet ju redan innan att han kommer att må dåligt efteråt och att det
kommer att sätta sina spår i hans magra ekonomi. Han berättar att han blir orolig, rastlös och
inte kan koncentrera sig på någonting och att han vet att han inte kommer att få nåt gjort
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förrän han gått ut på nätet och agerat ut. Medan Fredrik agerar ut känner han en blandning av
lust och olust, så inte heller det är fullt ut tillfredsställande. Efteråt talar Fredrik om hur en
känsla av tomhet sveper över honom då han känner sig värdelös och tänker att han inte ska
göra om det igen.

Fredrik är inte bara inriktad på pornografi i allmänhet utan berättar att han snarast fastnat för
en specifik genre och att andra former av pornografi inte ger honom någonting. Vilken slags
genre det handlar om skäms han för mycket för att berätta om. Fredrik menar också att hans
preferenser har förändrats över tid och att han i viss mån har sökt bland flera former av
pornografi för att hitta sin grej. Jag frågar honom om han tycker att porren har förändrat hans
syn på vad han vill ha ut av en partner men han tror inte det. Istället så säger han att han
hoppas på ett förhållande där sex mer är en naturlig del i att visa kärlek för varandra än ett sätt
att tillfredsställa sina lustar. Jag frågar vidare om han inte vill göra samma saker med sin
partner som man sysslar med i den pornografiska genre som han dras till och får ett mycket
spontant svar att ’Nej! Absolut inte, aldrig, aldrig….Fy faan, förlåt, näe men det.. .det är två
helt skilda saker…’.

Jag undrar om Fredrik har försökt begränsa sin konsumtion och det har han svarar han. Han
berättar att han vid flera tillfällen skickat iväg sin modemkabel till andra med motivationen att
Internet tar för mycket tid och att det inte har varit nåt som någon har reagerat på. När jag
frågar hur det har fungerat så svarar han att det känns skönt, men att han har tillgång till
Internet via en fast uppkoppling på skolan och att han lätt har hamnat där istället. Han menar
också att det hade gått att ordna genom att lämna tillbaks nyckelkortet till datasalen, men det
har han inte velat göra. Han tillägger också att skillnaden egentligen mest handlar om vem det
är som betalar räkningen, utan sin modemkabel surfar han så att säga gratis på skolan. Fredrik
säger att han mår sämre när han sitter på skolan och att han hellre sitter hemma, han berättar
också att han sitter nattetid och surfar då salen är tom och att han alltid är beredd att stänga
ner snabbt om någon skulle komma.

Fredriks behov av porr varierar och han berättar att när det är som värst så kan han sitta
framför datorn i upp till tolv timmar och bara titta på porr, medan han i andra perioder kan
ägna sig åt sina studier och sitt musikintresse utan att knappt titta på någon porr alls. Fredrik
fortsätter att berätta att han började fundera på om hans konsumtion var normal efter ett halvt
år ungefär men att det först var efter ett par år som han började söka hjälp. Han sökte sig till
olika kristna församlingar för att få träffa någon att prata med men det fungerade inte och
ibland lovade de att kontakta honom utan att göra det. Det var först i kontakten med SLAA
som Fredrik kände att han kunde få respons på sina problem och samtidigt göra någonting åt
det.

Fredriks relation till de få vänner han har blir spänd genom detta, han säger till exempel att
’…för hade jag sagt det här till mina vänner så hade dom ju trott att jag var pervers och så

hade dom brutit vänskapen med mig direkt, det är jag helt övertygad om’. Pornografin har
också fått Fredrik att byta utbildning eftersom han upplevde att han inte kunde ha det jobb han
utbildade sig till och samtidigt vara sexmissbrukare. Jag undrar hur man skulle kunna skilja
mellan ett starkt intresse och ett missbruk och Fredrik ser det som att ett missbruk särskiljer
sig genom att man då har förlorat kontrollen och inte kan begränsa sitt handlande. För Fredrik
handlar det alltså om att titta på pornografi trots att han inte vill göra det. Jag frågar om det
inte finns en stark konflikt i att vilja hålla på sig till äktenskapet och samtidigt se på så
avancerad pornografi som det verkar gälla och Fredrik tycker väl att det inte är helt enkelt
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men vill ändå inte rucka på den principen samtidigt som all pornografi gör honom intresserad
av att veta hur det känns att ha sex.

Helenas berättelse

Helena är närmare fyrtio år och berättar att hon växt upp på landet. Hennes mamma träffade
en ny man rätt snart och de fick barn men Helena gillade honom inte och ville inte att han
skulle gifta sig med mamman eller bo där. Konflikten slutade i såväl fysisk som psykisk
misshandel och även sexuella övergrepp. Helena menar att hon utvecklade strategier för att
överleva och flyttade så fort hon var myndig in till stan där hon också hade fått ett jobb. Med
eget boende och egna pengar menar Helena att hennes beroenden tog fart. Men hon trivdes
inte och flyttade snart till en storstad dit en vän till henne hade flyttat, hon menar att
anonymiteten och tillgången på sexklubbar hägrade. Helena levde i många år ett liv med
besök på sexklubbar, besatthet av partners, alkohol och tabletter, pornografi och så kallat
tantsnusk. Vid trettio kom hon in i en trettioårskris när hon försökte summera sitt liv och
insåg att det var en känslomässig och ekonomisk misär hon levde i. Genom sitt sökande kom
Helena i kontakt med AA och även om hon inte kände igen sig i alkoholistproblematiken så
tyckte hon att det kändes som att det fanns någonting värt att undersöka i rörelsen.

Helena talar om hur hon tycker sig ha sett ett mönster där hon alltid blir mycket intresserad av
människor som är gifta eller på annat sätt otillgängliga. Sådana intressen ledde fram till
konflikter och hon började tänka att hon kanske var av en sort som inte skulle ha förhållanden,
hon hatade sig själv och vågade inte släppa någon nära sig. Relationerna gjorde förr eller
senare så ont och hon hade också svårt att tro att någon skulle kunna älska henne om hon
visade vem hon var. Hon säger t ex ’när jag mötte den där genuina kärleken då blev jag ju
jätterädd och det gjorde så himla ont så jag gjorde verkligen allt för att få kärlek och

samtidigt försöka undvika den’. Helena berättar om en ganska vanlig väg in i SLAA,
nämligen den genom en vän, en före detta partner till Helena berättade att hon förstod vad det
var Helena sysslade med och att det fanns en grupp hon kunde vända sig till, hon var rädd att
gå dit men tog sig till slut dit. Gruppen försvann med tiden och Helena blev ensam kvar en
period innan det kom nya medlemmar, medlemmar som inte tyckte som henne – människor
som levde i relationer och inte ville gå i celibat i år för att tillfriskna. Helena sökte en sponsor
i ett annat land och hittade en kvinna som talade om sexuell, social och känslomässig anorexi
– någonting som föll Helena i smaken och som kändes rätt. Nu var det rätt att önska kärlek
och sex så länge som det inte var ett sätt att hantera känslor på eller att manipulera andra med

Helena menar att problematisk sexualitet handlar om två saker för henne, dels kontrollförlust
och dels besatthet. Kontrollförlusten handlar om att handla på sätt som man antingen inte vill
eller att handla trots kunskap om de negativa konsekvenser som det kommer att ge. Helena
menar att hon t ex spenderat ofantliga summor på pornografi, sexklubbar, tantsnusk men
också presenter och annat som hon givit bort för att hålla liv i alla kontakter som hon behöver
ha tillgängliga för att få sex och bekräftelse när hon så önskade. Hon menar också att hon blev
besatt av människor som hon visste att hon borde hålla sig undan, men att hon trots detta inte
kunde hejda sig och att detta har lett fram till många självförnedrande situationer eller
situationer som lett fram till att andra tar avstånd från henne. Hon nämner att hon ägnat sig åt
onani så många gånger samma dag att hon fått ont, men trots det fortsatt för att hon har varit
uttråkad, arg eller ledsen. Besattheten menar hon senare är en form av fixering vid en individ
eller en aktivitet som t ex att köpa nya nummer av porrtidningar i hopp om att se någonting
nytt som kan ge en kick fast det knappast är möjligt att tänka sig någonting sådant, eller att
helt förlora känslan för vad som är för mycket eller för intensiv kontakt med någon, att bli så
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besatt av någon att hon inte kunde låta bli att ringa personen fast han eller hon bett henne att
aldrig mer ringa.

Det hon menar med sexuell anorexi är vanan att tränga undan behov av kärlek, närhet och
bekräftelse. De tre åren på SLAA då hon predikade avhållsamhet i såväl tanken som mer
kroppsligt menar hon var en slags semester eftersom hon slapp trycka undan känslor då, men
det kändes också sjukt tillslut. Hon menar att hon är stresskänslig men också har nära till
depressioner och att det är där som dessa aktiviteter fyller en funktion - vissa saker gör henne
uppvarvad och andra avslappnad. Jag undrar över vad det var som fick henne att börja fundera
över sin sexualitet, och Helena menar att det blev tydligt i hennes relationer med andra tjejer
som inte hade samma problem som henne, som inte upprepade beteenden som gav dåliga
konsekvenser gång på gång. I andra fall kom hon att fråga sig själv vad hon höll på med när
hon tvingade eller manipulerade till sig sex. Hon kände sig känslomässigt avstängd och trots
det kände hon sorg över vad hon gjort och över vem hon var, samtidigt visste hon inte vad
hon skulle göra av känslorna om hon inte handlade på detta sätt.

Sex är någonting dubbelt för Helena, hon menar att hon egentligen inte gillade själva sexet
utan att det snarast var effekten hon ville åt. Det gjorde att hon kunde ha sex men människor
som hon menar att hon inte ens vill säga hej till för att komma åt den där effekten. På samma
sätt menar hon att hon inte ville ha sex så ofta och så ohanterligt som hon haft det, utan att det
var sjukdomen som ville det. Gränstänjandet tycker hon är en väsentlig del av sjukdomen.
Hon menar att trots att hon ena veckan tänkte att hon aldrig skulle kunna ha sex med någon
som hon tyckte var äcklig så hade hon förr eller senare sex med den personen ändå, hon säger
också att hon bestämde sig för att inte ha analsex men att det var precis vad hon hade en vecka
senare. Hon gick hela tiden över sina gränser och gjorde inte som hon sa, sa inte det hon
gjorde. Efteråt kom ångern, då kom känslan av ’vad sjutton är det jag håller på med, det här
ville jag ju egentligen inte…’. Ju mer hon gick över sina gränser desto lättare blev det att gå
över dom senare, trots det menar hon att det fanns gränser hon bara tänjde på en gång för att
inse att det var en bra gräns som skulle ligga där den låg.

Jag frågar om det var viktigt för henne att kunna prestera sexuellt och det menar hon, hon
säger att idag är det viktiga att vara där men att tidigare så handlade det just om att vara bra i
sängen. Då undrar jag om det också hennes partners, men det tycker hon inte utan tvärt om så
gillade hon partners som ville ha sex mer sällan än hon så att hon kunde förföra dom, känna
att hon kunde få dom att tända på henne – det var en kick för mig säger hon. Hon menar att
det var en enorm bekräftelse att lyckas med att förföra någon som från början inte verkade
vara så intresserad och att hon kunde känna en slags stolthet över att vara bra på sexuella
tekniker, en stolthet med en bitter eftersmak. Helena menar också att hennes kontrollförlust
ofta yttrade sig i ett kontrollbehov över andra, särskilt dem som hon kände sig hotade av eller
de som betydde någonting för henne. Och ju sämre hon mådde desto mer intresserad blev hon
av att rädda andra som mådde sämre, någonting som hon kallar medberoende.

Arnes berättelse

Arne är en man som är runt 25 år. Nästan på en gång kommer vi in på vad Arnes problem är
och han menar att när han sökte hjälp så såg han det bara som att han hade problem med
pornografi och onani men att han med tiden förstått att det är mycket mer han har problem
med som t ex förälskelse, svärmeri, flirt och bekräftelsebehov. Han menar att han inte varit
sig själv på grund av detta, att han har blivit någon annan som ett led i att maximera
möjligheten att få bekräftelse och att få stå i fokus. Arne berättar bland annat att han har sökt
sig till vissa aktiviteter för att vara i miljöer med många kvinnor och få män, han har varit
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killen med gitarren och levt ett slags romantiskt och bohemiskt liv. Han berättar att han lagt
ner enorm tid på att lyssna på kvinnors problem, att vara deras terapeut för att på så sätt skapa
en intim relation med dem. Att få dem att öppna sig för honom och därigenom bekräfta att
han är speciell eller till och med bli kära i honom har varit viktigare än att få sex eller
relationer med dem säger Arne. Men så säger han också att han alltid har haft flera sådana
relationer samtidigt och att många av dem förr eller senare resulterar i sex eller att kvinnan
blir kär i honom och det är ju vad han söker.

Jag undrar över hur Arne kom till SLAA från början och han berättar om att han redan tidigt
funderat på sin barndom och att han också velat ha mer kontroll över sitt onanerande som han
tyckte att han inte fullt ut kunde kontrollera. Anledningen till att just onanin verkade vara ett
problem tror han har sitt ursprung i att det var någonting väldigt tabubelagt i familjen. Även
om pappan öppet tittade på porr så var Arnes porrkonsumtion en källa till konflikter i hemmet
under tonåren. Flera år senare såg han en lapp om att man hade startat en SLAA grupp och
han menar att just då var han så öppen och villig att jobba med sig själv och utvecklas att han
nästan kände det som att lappen var skriven för honom. Arne menar att hans problem
antagligen har med barndomen att göra eftersom han blivit utsatt för grov mobbing och
misshandel, även misshandel i hemmet. Att bli förälskad, någonting han säger att han tidigt
upptäckte i livet, var en strategi för att överleva och länge var sex och förälskelse skilda från
varandra. När han var riktigt förälskad så behövde han inte porr och onani, han ville inte ens
ha sex med objektet för förälskelsen eftersom han kände det som att det förstörde det hela,
han menar att förälskelsen just bygger på att man inte känner varandra utan mer har
fantasibilder av någon, när man har haft sex så är det inte möjligt att ha sådana bilder längre
eftersom personen blivit så mycket mer verklig. Nu har Arne inte samma åtskillnad mellan
förälskelser och sex utan låter det ofta flyta mellan det ena och det andra, han menar också att
ett annat mönster han ser hos sig är en oförmåga att avsluta alla former av relationer, han
pratar om att lämna en dörr öppen.

Arne berättar att så kallade one night stands känns som onani eftersom han upplever det som
att han onanerar med en annan människas kropp. Efter akten känner han samma känslor som
efter att han har onanerat, en slags tomhet och rastlöshet. Det som gör one night stands så
jobbiga är att tjejerna ofta vill kramas och ha annan intimitet efteråt medan Arne bara vill bort
därifrån och känner ett obehag. Men han menar att han aldrig kunde säga nej om en tjej ville
ha sex med honom, inte ens om hans ångest ledde fram till att han var tvungen att titta på
pornografi för att klara av att genomföra samlaget. För Arne betydde det att han ofta upplevde
det som att han hade lurat till sig sex även om tjejen var med på det. Han menar också att det
förstörde många vänskaper eftersom tjejer han hade haft ett vänskapsförhållande med innan
ofta förväntade sig någonting mer seriöst efter de haft sex medan Arne såg förhållandet som
förstört av sexet. Arne talar hela tiden om missbruket eller sjukdomen som någonting med en
egen vilja, som en entitet som ibland lett in honom på saker han egentligen inte velat göra.
Till exempel berättar han om den episoden när han kom till SLAA och bestämde sig för att
leva i avhållsamhet en tid, men sjukdomen ville någonting annat och han trodde att han blev
kär i en kille.

Arne menar att han ofta kan se på andra vilka som har samma problem och att dom också kan
se att han har det, han pratar om att man sänder ut signaler så att det är uppenbart för den som
är mottaglig att man är någon som kan spelet och är beredd att spela det. Människor som inte
har sjukdomen tror han inte är lika känsliga för signalerna eller åtminstone inte lika kapabla
att spela med i det spel som främst rör sig på en icke-verbal nivå. Det handlar om sätt att titta
på andra, att agera inför andra, flirta, ge komplimanger och så vidare – trots detta kan Arne
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inte konkretisera vad det egentligen innebär att spela spelet eller skicka och ta emot signaler,
det är metaforer för någonting som han inte är fullt medveten om själv menar han.

Arne pratar också om att han levt ett dubbelliv där han på grund av sina mörka sidor försökt
att kompensera sina goda sidor och han uttrycker det som att en sida av honom är otrogen,
tittar på porr medan den andra vill bli munk eller präst. Han menar också att han kanske faller
många tjejer i smaken med den goda fasad som han visar upp samtidigt som han upplever att
kontrasten med sitt andra jag ständigt ökar och gör det omöjligt för honom att leva upp till den
han utger sig för att vara. Arne kommer in på hur han ser på missbruket och berättar att han
tror att det har med flera saker att göra, dels kan det ha med barndomen att göra och då måste
man ta tag i det och bearbeta dom händelserna. Han tror också att det kan ha att göra med
konflikträdsla, dålig självkänsla och andra sådana känslor som personen inte kan hantera utan
istället försöker att hantera genom att onanera, besöka prostituerade eller titta på porr. Arne
menar att objektifierandet av andra människor också är en del i problemet, att det hindrar
honom från att t ex se tjejer som individer eftersom han bara ser dom som sex- eller
förälskelseobjekt. Jag frågar hur han gjort för att bryta med sitt missbruk och han menar att
även där handlar det om att göra en hel mängd saker. Han berättar att han lagt ner många
relationer med tjejer och killar, han har bestämt sig för att inte ha relationer, sluta flirta, sluta
onanera och sluta titta på porr. Han menar också att han var tvungen att lägga om sin stil och
försöka bli vanlig och hålla låg profil samtidigt som han försöker hitta sig själv och bli sitt
rätta jag. Han har också slutat upp med många av de fritidsaktiviteter som han tidigare ägnade
sig åt. Tillsammans menar han att det ger honom mindre uppmärksamhet och därigenom
också mindre bekräftelse och att det fungerar eftersom det är bekräftelse han blir sjuk av.

Ronjas berättelse

Ronja är en kvinna strax över 35, föräldrarna menar hon var missbrukare och hon började
därför gå på Al-Anon möten för ungefär sju år sedan för att bearbeta detta. Ronja menar att
hon upplevde det som att hon redan tidigt i livet levde ett relativt självständigt liv, att hon inte
riktigt var en del av familjen. Hon berättar att hon tidigt skaffade sig en kille och hade sex
från att hon var tolv, tretton och att hon inte riktigt visste hur man skulle skydda sig eftersom
ingen hade talat med henne om sånt och hon inte heller visste hur man skulle få tag i skydd.
Hon säger att hon levde ett hemligt liv vid sidan om som ingen visste om och att hon kände
sig väldigt självständig. Hon blev också gravid men förnekade det in i det längsta innan hon
gjorde abort, aborten fick föräldrarna veta om bara som en konsekvens av att hon fick
komplikationer. Hon blev också utsatt för ett övergrepp under den tiden och idag tror hon att
mycket av hennes problem bottnar i att hon inte bearbetat detta utan istället fortsätter att begå
övergrepp mot sig själv. Hon berättar att hon en period ville flytta från hemmet i 10, 11 års
åldern men att det aldrig blev någonting av det, hon säger också att hon var tidig med att röka
och dricka och hon flyttade hemifrån när hon började gymnasiet då hon valde en utbildning på
en annan ort.

Hon skaffade sig snabbt en kille på den nya orten och hade ett långt förhållande med honom
även om hon inte direkt var trogen. När utbildningen var slut flyttade de tillsammans till orten
hon kom från och började arbeta. Efter några år ville hon förändra saker och träffade en annan
man som hon säger att hon använde som rutschkana ut ur förhållandet, hon gjorde slut med
killen och flyttade. Efter det hade hon flera korta relationer innan hon flyttade till en ny stad
med en kompis och tog sig fram på ströjobb där men redan efter ett tag ville hon återigen testa
nåt nytt och började jobba i Norge. På visit i Sverige träffar hon en äldre man som hon kände
från tidigare, hon blev jättekär och två månader senare flyttar de ihop. Efter en tid visar det sig
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att mannen har alkoholproblem och förhållandet blir snabbt likt en berg och dalbana med bråk
och lugna perioder om vartannat. Ronja läser in sin högskolekompetens och går en utbildning
för att kunna jobba med andra arbetsuppgifter i samma bransch, men när hon läser in
psykologin så fattar hon att någonting är fel med mannen hon bor med. Hon satte igång med
en långvarig separation eftersom hon kände att de satt ihop så mycket såväl relationsmässigt
som materiellt. Efter att hon brutit helt med mannen fick hon chans att arbeta med det som
hon hade utbildat sig för och hon arbetade där på prov i ett halvt år, men hon trasslade till det
med en anställd och tror att det var det som bidrog till att hon inte fick tjänsten. Hon bröt ihop,
sjukskrev sig och tog ströjobb i sin gamla bransch, hon menar att hon gav upp alla ambitioner
ett tag. Under denna period jobbade hon mycket svart en sommar, festade och testade också
på att röka hasch. Hon berättar också att hon blev utsatt för ett övergrepp under denna period
men att hon inte förstod det då utan att det är någonting som hon insett idag. Under en resa
träffar hon en gammal vän som bor i en annan stad i Sverige, hon blir kär. Hon åker hem igen
och jobbar lite till på sitt svartjobb som hon fått av några vänner, men hon trasslar till det
ordentligt på jobbet och får sparken med omedelbar verkan. Hon kan inte bo kvar i staden
eftersom hon skäms och flyttar till killen hon träffat och blivit kär i.

Killen jobbade i samma bransch och erbjöd henne en anställning i ett större projekt han fått ta
hand om och relationen mellan dem var ett faktum. Killen fick snart en idé om att starta upp
ett företag i utlandet och de flyttar en period men kommer rätt snart tillbaks med svansarna
mellan benen. Tillbaks i Sverige blir Ronja med barn och drabbas av långa perioder av
sjukskrivningar varvade med utbildningar. Ronja träffar en ny man som är nykter alkoholist,
inser att alkoholism är en familjesjukdom och börjar gå på Al-Anon möten och använder
honom som rutschbana ur sitt förhållande med barnets far. Hon börjar utbilda sig igen men
kan inte fullborda utbildningen och avslutar snart också det nya förhållandet. Hon träffar en
man som är nykter sex- och kärleksmissbrukare och lever med honom ett tag innan hon
känner att hon måste bryta med honom också. Mannen hade hon träffat på en så kallad vuxna
barn behandling och efter denna behandling omtolkar hon mycket stora delar av sitt liv och
menar att hon haft mycket insikter om vem hon är, vad hon håller på med och hur saker och
ting hänger ihop. Efter detta kommer tankarna på den egna relationen till sex och kärlek och
hon börjar gå på SLAA möten. Hon menar att hon kan identifiera sig med dom som går där
och att hon bara inte har förstått att hon har ett sådant beroende tidigare eftersom hon sett det
på ett annat sätt.

Hon menar att hon hade lite problem med att se hur hennes beroende såg ut i början men så
förstod hon att hon hade ett romansberoende som tog sig uttryck i att hon väljer fel män. Hon
menar också att hon har ett relationsberoende eftersom hon gärna blir intensiv i kontakten
med människor hon möter och hon pratar om allt med personen och umgås mycket. Hon
berättar om att hon träffat en man som hon känt väl och tyckt mycket om men att hon plötsligt
blev intresserad av honom på ett annat sätt när han berättade att han skulle skilja sig. Hon
fantiserade om hur det skulle vara att ha en relation med honom och insåg att hon hade ett
relationsberoende. När hon berättat hur hon kände för honom och också berättat att hon inte
ville att det skulle leda till någonting så försvann allt i ett ögonblick. Ronja träffar en färgad
man som hon inleder ett förhållande med, men det visar sig att han är gift och hon kan inte
vänta på att han ska skilja sig utan har istället flera relationer med andra färgade män under en
kortare period. Hon menar att varje gång hon träffade någon av männen kände hon att allting
var helt rätt och att han var den rätta mannen som hon skulle leva med. Tillslut bröt hon med
allting och började ta upp SLAA mötena igen. Hon klippte med många vänner och bekanta
och bestämde sig för att leva avhållsamt och upplevde en sorts abstinens ett tag då hon kände
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att mannen har alkoholproblem och förhållandet blir snabbt likt en berg och dalbana med bråk
och lugna perioder om vartannat. Ronja läser in sin högskolekompetens och går en utbildning
för att kunna jobba med andra arbetsuppgifter i samma bransch, men när hon läser in
psykologin så fattar hon att någonting är fel med mannen hon bor med. Hon satte igång med
en långvarig separation eftersom hon kände att de satt ihop så mycket såväl relationsmässigt
som materiellt. Efter att hon brutit helt med mannen fick hon chans att arbeta med det som
hon hade utbildat sig för och hon arbetade där på prov i ett halvt år, men hon trasslade till det
med en anställd och tror att det var det som bidrog till att hon inte fick tjänsten. Hon bröt ihop,
sjukskrev sig och tog ströjobb i sin gamla bransch, hon menar att hon gav upp alla ambitioner
ett tag. Under denna period jobbade hon mycket svart en sommar, festade och testade också
på att röka hasch. Hon berättar också att hon blev utsatt för ett övergrepp under denna period
men att hon inte förstod det då utan att det är någonting som hon insett idag. Under en resa
träffar hon en gammal vän som bor i en annan stad i Sverige, hon blir kär. Hon åker hem igen
och jobbar lite till på sitt svartjobb som hon fått av några vänner, men hon trasslar till det
ordentligt på jobbet och får sparken med omedelbar verkan. Hon kan inte bo kvar i staden
eftersom hon skäms och flyttar till killen hon träffat och blivit kär i.

Killen jobbade i samma bransch och erbjöd henne en anställning i ett större projekt han fått ta
hand om och relationen mellan dem var ett faktum. Killen fick snart en idé om att starta upp
ett företag i utlandet och de flyttar en period men kommer rätt snart tillbaks med svansarna
mellan benen. Tillbaks i Sverige blir Ronja med barn och drabbas av långa perioder av
sjukskrivningar varvade med utbildningar. Ronja träffar en ny man som är nykter alkoholist,
inser att alkoholism är en familjesjukdom och börjar gå på Al-Anon möten och använder
honom som rutschbana ur sitt förhållande med barnets far. Hon börjar utbilda sig igen men
kan inte fullborda utbildningen och avslutar snart också det nya förhållandet. Hon träffar en
man som är nykter sex- och kärleksmissbrukare och lever med honom ett tag innan hon
känner att hon måste bryta med honom också. Mannen hade hon träffat på en så kallad vuxna
barn behandling och efter denna behandling omtolkar hon mycket stora delar av sitt liv och
menar att hon haft mycket insikter om vem hon är, vad hon håller på med och hur saker och
ting hänger ihop. Efter detta kommer tankarna på den egna relationen till sex och kärlek och
hon börjar gå på SLAA möten. Hon menar att hon kan identifiera sig med dom som går där
och att hon bara inte har förstått att hon har ett sådant beroende tidigare eftersom hon sett det
på ett annat sätt.

Hon menar att hon hade lite problem med att se hur hennes beroende såg ut i början men så
förstod hon att hon hade ett romansberoende som tog sig uttryck i att hon väljer fel män. Hon
menar också att hon har ett relationsberoende eftersom hon gärna blir intensiv i kontakten
med människor hon möter och hon pratar om allt med personen och umgås mycket. Hon
berättar om att hon träffat en man som hon känt väl och tyckt mycket om men att hon plötsligt
blev intresserad av honom på ett annat sätt när han berättade att han skulle skilja sig. Hon
fantiserade om hur det skulle vara att ha en relation med honom och insåg att hon hade ett
relationsberoende. När hon berättat hur hon kände för honom och också berättat att hon inte
ville att det skulle leda till någonting så försvann allt i ett ögonblick. Ronja träffar en färgad
man som hon inleder ett förhållande med, men det visar sig att han är gift och hon kan inte
vänta på att han ska skilja sig utan har istället flera relationer med andra färgade män under en
kortare period. Hon menar att varje gång hon träffade någon av männen kände hon att allting
var helt rätt och att han var den rätta mannen som hon skulle leva med. Tillslut bröt hon med
allting och började ta upp SLAA mötena igen. Hon klippte med många vänner och bekanta
och bestämde sig för att leva avhållsamt och upplevde en sorts abstinens ett tag då hon kände
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en kväljande lust och ofta upplevde ett obehag varvat med ett behov av att gå ut och dansa
och träffa människor.

Hon skäms för att hon är så ombytlig och inte får någonting gjort ordentligt, inte tycks kunna
fixa sitt liv och bli nåt, göra någonting av det. Hon menar också att det var tungt att inse det
här sex- och kärleksberoendet eftersom hon verkligen hade hittat saker hon tyckte om att göra
som hon inte verkar klara av längre, hon menar att det känns som att mattan dras undan under
hennes fötter. Hon berättar att hon haft många motgångar och att hon ofta mått mycket dåligt,
ibland så dåligt att hon inte klarat att arbeta men att hon ändå är tacksam för att hon har fått
utvecklats som hon gjort i och med sina terapier och behandlingar. Idag kan hon känna att hon
i alla fall vem hon inte är, vad hon inte vill och varför hennes liv ser ut som det gör, men att
det finns hopp i att man kan få hjälp med att bearbeta alla pusselbitarna inom SLAA, Al-Anon
och andra grupper där personlig utveckling står i fokus.

Staffans berättelse

Staffan är en man runt de fyrtio som jag träffar en sen eftermiddag för en intervju. Jag frågar
direkt hur man kan veta att man är beroende och Staffan menar att när man utsätter sig för
risker som man intellektuellt inte tycker det kan vara värt att utsätta sig för så är det ett tecken
på att allt inte står rätt till. Staffan berättar att hans fru har hotat att lämna honom om hon
kommer på honom med att titta på porr igen, men att han ändå har gjort det och det är just ett
sådant tecken. Ett annat exempel på sådant risktagande berättar han handlade om att han ville
ha porrfilmer en gång, men eftersom han inte kunde riskera att frun fick reda på det så
beställde han dem till sin arbetsplats eftersom han ofta fick informationsvideos skickade till
sig – ingen reagerade på att han fick en film i posten. Staffan kunde inte vänta tills ett tillfälle
skulle dyka upp i hemmet utan bestämde sig för att titta på filmen i ett sammanträdesrum där
det fanns tv och video. Plötsligt så hör han hur en nyckel sätts i låset och utan att själv förstå
hur lyckas han stänga av filmen och dra upp byxorna innan någon kommer in i rummet. Han
fortsätter sedan med att uttrycka det som att en normal människa hade lagt ner där, men jag
var så nyfiken på vad som kunde finnas på filmen att jag fortsatte så fort personen bett om
ursäkt och lämnat rummet, det är helt sjukt konstaterar han.

Ett ytterligare exempel på de risker han tog blir tydligt när han berättar om hur han åkte till en
närliggande stad för att skaffa porrtidningar istället för att åka till jobbet som han borde.
Dessa omvägar gjorde honom väldigt stressad och han körde ibland i 110 på smala krokiga
vägar för att inte bli alldeles för sen, men det räckte inte med det förklarar han. När han väl
köpt tidningarna så kunde han inte hålla sig från att också läsa dem och där for han fram på
smala, krokiga vägar i väldigt hög fart samtidigt som han tittade i sina nya tidningar. Han
fortsätter och frågar mig, och vet du vad det allra sjukaste var, det var att jag tänkte att gode
gud låt mig inte krocka så att dom hittar mig död i bilen med alla porrtidningar. Det var inte
så mycket livhanken som han var rädd om utan snarare att en krock skulle innebära att han
avslöjades. De gångerna klarade han sig men det är inte bara någon enstaka incident som
Staffan har att berätta om. Den kanske mest förödande och förnedrande incidenten var när han
förlorade sitt jobb på grund av att han hade pornografiskt material i sin dator, någonting som
uppdagades när en kollega läste ett meddelande han skrivit till en annan kollega och berättat
om sitt problem. Idag är det tveksamt om han någonsin mer kommer att ha nytta av sin
utbildning i arbetslivet.

Under intervjuns gång tecknar han en bild av sig själv som en man som varit mycket osäker
som tonåring och Staffan berättar att han inte kunde ta kontakt med tjejer på ett vettigt sätt när
han var yngre utan kunde bara tafsa och kommentera deras utseende. Ett sånt agerande möter
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en viss aggressivitet och Staffan menar att han egentligen var livrädd för tjejer eftersom de
kunde få honom att känna sig så liten och värdelös. Sitt första förhållande hade han med en
tjej som han bara var tillsammans med för att hon var den första som ville ha sex med honom
och även denna episod slutade smärtsamt. Staffan svor att aldrig mer ha en tjej och valde så
att säga pornografin framför den äkta varan. Han pratar om att det fanns ett helt gäng killar
som tittade på porrfilm på fredagarna och att gränsen mellan vad som var tillåtet och inte var
det var mycket annorlunda jämfört med de gränser som vuxna, gifta män förväntas leva efter.
Tillslut träffade Staffan kvinnan som han senare gifte sig med, de fick barn och allt verkade
vara bra ett tag. Men Staffan kunde trots detta inte låta bli porren.

Men varför tittar du på pornografi undrar jag och Staffan berättar att just i den stunden när han
tittar så försvinner alla tankar runt omkring honom, just då har han inga ekonomiska problem
som gnager, han är inte arbetslös utan han är som förhäxad i jakten på den där speciella bilden
eller filmsekvensen. Och han återkommer flera gånger till detta tema, att det handlar om en
jakt på en känsla som man på ett intellektuellt plan inser att det är ganska meningslöst att jaga
men som man på ett annat plan är villig att utsätta sig för stora risker för att få känna igen och
han jämför det med alkoholisterna som jagar känslan av sina första euforiska fyllor trots att
det bara slutar i misär.

Staffan fick möjlighet att gå i terapi efter att han blivit av med sitt arbete och han är mycket
skeptisk till tanken om att saker skulle lösa sig bara för att man finner någon slags
bakomliggande orsak. Han tror inte på att han skulle bli frisk bara för att han nådde fram till
någon slags förklaring till varför han är sjuk och därför tycker han också att SLAA har givit
honom mycket mer än vad terapi kan ge honom. Han talar vidare om att man måste ha en
slags existentialistisk syn på saken när man försöker förändra sitt liv och bryta med ett
missbruk, man måste inse att man har ett val och att ingen annan kan välja åt dig och att alla
val man gör har konsekvenser och dom måste man ta ansvar för, säger han. Samtalsterapi kan
kanske som bäst göra dig medveten om dom förutsättningarna men i SLAA där alla delar
många erfarenheter kan man få hjälp att komma ett steg vidare menar han. Han förklarar att
det är inte så mycket att andra ser saker hos en själv som man inte ser själv utan det är snarare
så att man känner igen sig i deras berättelser och får en ökad insikt i vem man är. Man lär
känna sig själv genom att känna igen sig i andras berättelser och den dynamiken får man inte
till i någon terapiform menar han. Det är först när man sitter där som man inser att man har ett
val och också kan inse att vissa val antagligen kommer att leda till situationer eller
konsekvenser som man inte vill ha. Han fortsätter med att säga att där kan man inte glömma
bort vem man är och hur man fungerar utan man blir ständigt påmind om sitt problem och på
så sätt också mer motiverad att göra någonting åt det.

Saras berättelse

Sara är speciell i den bemärkelsen att hon inte varit på något SLAA möte när jag intervjuar
henne. Hon har däremot besökt hemsidan och gjort det test som finns där och på så sätt
kommit fram till att hon har ett sexmissbruk och att hon måste ta tag i sitt liv och göra
någonting åt det. Jag ber Sara berätta om vem hon är och hon berättar att hon är runt
trettioårsåldern och lever ensam med sina barn. Hon hade ingen vidare barndom säger hon
och berättar om att hon växte upp i ett kärlekslöst hem med en förälder som hade ett
alkoholmissbruk och en som dog när hon var ung. Hon säger att hon nog aldrig fick en kram
av sina föräldrar och att hon också tidigt fick problem i skolan. Hon berättar att hon
utvecklade ätstörningar och mådde så dåligt under högstadieperioden att det inte blev mycket
utrymme för skolarbete under den tiden. Istället kom hon på att killar var någonting

Avh Joffen tryck 050407   287Avh Joffen tryck 050407   287 07-04-05   12.30.4207-04-05   12.30.42



288

spännande som fick allt det obehagliga att försvinna ett tag och hon berättar att hon hade
många korta förhållanden under den tiden och fick ett ganska dåligt rykte på grund av det.

Under sina senare tonår upptäcker Sara att hon är gravid och att det gjorde henne ganska
isolerad eftersom hon var helt ensam med barnen samtidigt som hon var den enda i
vänskapskretsen som fick barn så tidigt. Hon fortsätter att säga att visst skulle hon vilja träffa
någon kille att bilda familj med, men samtidigt tror hon inte riktigt att det kan hända. Sara
kommer in på det som hon tycker är hennes problem och det är hennes ständiga sexuella
träffar med flera olika män. Hon säger direkt att när hon går in i en svacka eller känner det
som att hon är på väg att bli deprimerad så blir det ännu värre eftersom hon träffar ännu fler
män under dessa perioder, hon antar att hon flyr från nåt men vet inte vad eftersom hon inte
har gått i terapi eller fått hjälp med att förstå varför hon gör som hon gör. Hon berättar att hon
stadigt träffar fyra män som är omedvetna om varandra för att få sex och att det tar mycket
energi och har en väldigt negativ inverkan på hennes vardag. Eftersom hon har barn måste
allting ske på natten och därför sover hon på dagarna, hon känner att det gör det så mycket
svårare för henne att sköta arbeten eller skola och att hon dessutom känner att hon inte lyckas
ge barnen allt det stöd hon skulle vilja ge dem för att hon är för trött. Hon menar att hon
faktiskt inte kan klara sig utan det här, samtidigt ser hon också att det är någonting som
fungerar som en negativ spiral eftersom hon kan känna en uppiggande spänning när hon jagar
efter någon att träffa och ett lyckorus när hon sedan har träffat personen, men direkt när han
går känner hon sig billig, smutsig och äcklig och behöver träffa någon igen för att må bra
igen. Hon säger att fast hon har fyra män så händer det ibland att ingen av dem kan och då får
hon nästan panik och söker på Internet eftersom hon måste han någon. Hon försöker uppskatta
hur många partners hon haft men säger att hon inte vet, två- trehundra kanske. Hon förstår
inte själv varför hon gör som hon gör eller varför det ens har blivit som det blivit. Men hon
vet att fast det inte handlar om sex eller närhet utan snarare om ett begär så känner hon inga
djupare känslor för dom hon träffar.

Sara menar att det nog inte är någon som ens kan gissa vad det är hon håller på med, det är ju
inte någonting man direkt kan prata med folk om och hon försöker också träffa killar som inte
bor i samma stad så att det inte ska gå några rykten. Trots att hon vet att det är farligt så
skyddar hon sig aldrig och för ett tag sen blev hon gravid och gjorde en abort, efter en vecka
träffade hon en ny kille och dan efter det en ny och det är ju jättefarligt säger hon, det fick mig
att öppna ögonen. Hon söker på nätet och gör ett test på SLAAs hemsida och tycker att alla
frågor i testet stämmer prick in på henne. Hon berättar att hon antar att det betyder att hon är
sexmissbrukare eller beroende. Hon tycker att det är någonting som människor måste få upp
ögonen för eftersom hon knappast är ensam om att må så här dåligt och inte ha någonstans att
vända sig, inte ha någon att tala med.

Hon återkommer till problemet med relationer och säger att hon bara haft någon enstaka
längre relation och att den egentligen fick henne att må ganska dåligt eftersom hon hela tiden
kräver bekräftelse av sin partner i form av komplimanger och sex, sex är så pass viktigt att
resten egentligen inte är så noga. Hennes partner hade inte samma behov av sex och hon hade
svårt att acceptera det och kände sig ratad, ful, tjock och äcklig. Snart var hon otrogen och så
sprack relationen inom ett år. Hon tror också att det är en mer komplex problembild hon har
och berättar om hur hon inte bara har mycket sex utan också periodvis känner av sina
ätstörningar och varvar svält med hetsätning och träning på gym och de gånger hon inte hittar
någon att vara med så känner hon att hon måste dricka alkohol för att kunna hantera den
rastlöshet och panik som ensamheten ger henne. I perioder tar ätstörningarna över och hon
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kan inte träffa någon eftersom hon bara känner sig tjock, ful och fet och då är hon också
tvungen att ta till alkohol för att dämpa sina känslor.

Jag undrar hur hon upplever att hennes sexualitet har påverkats av det här och hon svarar att
på den punkten är hon bara nöjd, hon är ju jättebra på det och kan jättemycket, men
kärleksbiten är ju katastrof avslutar hon med sen. Hon tycker att det är obehagligt med nära
relationer och säger att hon inte kan öppna sig för andra, på det hela har hon svårt med nära
relationer över huvud taget oavsett om det gäller killar eller vänner. Hon säger att hon känner
sig värdelös på det mesta utom sexet, det kan hon och det vet hon att hon är bra på. Annars
känner hon sig utanför på nåt sätt, tycker att det är svårt att komma in i småprat på
arbetsplatser eftersom hon inte vet vad hon ska prata om, överhuvudtaget känner hon att hon
har svårt att passa in och få vänner. Men det finns en kategori människor som Sara kan umgås
med när hon tänker efter, alla hon känner har alkoholproblem eller narkotikaproblem eller är
tjejer som blir misshandlade av sina killar, med dom kan hon identifiera sig lite och med dem
känner hon sig inte lika utanför.

Sara menar också att allt som allt så tar det alldeles för mycket tid och fokus av henne. Hon
berättar att hon också porrsurfar mycket och har en fixering vid det, att jaga bilder och att
fantisera kring sex och porr. Kunde hon välja så skulle hon vilja lägga denna tid på sina barn
och på att gå någon utbildning, jag vet att jag har läshuvud men ibland tappar jag
självförtroendet helt säger hon och så blir det ingenting. Trots att Sara har så många olika
partners samtidigt så kan hon inte acceptera att andra har fler än henne, bara hon misstänker
att dom har det så bryter hon med dom. Hon vill vara den enda för alla som hon träffar och
hon vill att dom ska berätta för henne att hon är den bästa dom någonsin träffat, då känns det
riktigt bra säger hon. Hon menar också att hon har sex när hon inte borde och att hon ibland
ställer upp på saker som hon inte gillar för att hon är rädd att mista personen som ber om det.
Ibland när hon gör saker kan hon tränga undan det och tänka att hon är en porrskådis eller nåt
säger hon, det funkar. Hon säger att hon inte kan tro på någon som säger att han älskar henne
fast hon samtidigt innerst inne skulle vilja bli älskad av någon.
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