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Abstract 

This master thesis explores health as a primarily active process and what role theoretical and 

practical medicine should play in health. Health is divided up into four rooms: the room of the 

theoretician who works in medicine, the meeting between the theoretician and practician, the 

meeting between practician and patient, and lastly the individual’s cultural room. By phenom-

enologically unveiling the transmutation of life defined as death within the cartesian framework 

of mind-body dualism and its influences on modern Western medicine it becomes apparent that 

health as defined by biomedicine (lack of disease) is a problematic concept in regard to the 

experience of being ill in the individual’s room, which is the phenomenological starting point. 

In the West there exists a cultural tendency among both natural scientists and laypersons to use 

natural science and medical theory to explain and give meaning to individual diseases and 

healths, which has also lead to a cultural crisis in the ill individuals’ identity as the cartesian 

mind-body dualism is more complex than two opposing forces – it is more correct to describe 

this relation of mind and body identity as a ‘trialism’. The thesis mainly rests on the works of 

Drew Leder and Jenny Slatman; their works on health and illness in relation to cartesian dual-

ism, and on their concepts of authentic materialism and differential materialism respectively, to 

formulate a phenomenological theory of health (from the room of the individual) understood as 

primarily an activity. It concludes that health within the individual’s room is an activity in the 

now that consists in accepting one’s bodily state and the choices one has made in life to land 

oneself in the body one now experiences. A healthy choice is grounded in a will to be one’s 

self, to be one’s own body, although one does not coincide with it. The role of practical medi-

cine is to help the individual want to be themselves, their own body, – by working with the two 

concepts of health presented as the theoretical health (absence of disease) and the phenomeno-

logical (will to be oneself).       
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund – please be patient 

 

1. Illustration av rummen vi kontextualiserar vår identitet och hälsa i. Illustration av Anthony Jack Hernandez Häggmark, 

gjord specifikt för detta arbete. 

 

Vad är hälsa? För att introducera detta begrepp kommer hälsa inledningsvis att gestaltas genom 

ett flertal olika rum: (1) rummet för teoretikerns möte med biologin i laboratoriet,1 (2) 

teoretikerns möte med den medicinska praktikern, (3) den medicinska praktikerns möte med 

patienten, och slutligen (4) den enskilde individens möte med sin egen biologi i ett socialt och 

kulturellt sammanhang.2 

Dessa är hälsans rum. Det rum som föreliggande uppsats tar sin utgångspunkt primärt i är 

det fjärde; det rum där hälsa upplevs utifrån ett förstapersonsperspektiv. Det är ett kulturellt 

betingat rum i vilket individer influeras av åtskilliga olika världsföreställningar. Det är i detta 

rum individer möts som varanden som har hälsa, sjukdom, och är i smärta. Oavsett vad 

teoretikern eller praktikern gör i sina respektive rum, vilka individen kan ha insikt i genom att 

besöka dessa rum som patient eller i egenskap av att själv vara praktiker eller teoretiker, är det 

                                                 
1 Förtydligande: den medicinska forskaren 
2 Ambitionen med denna rumsindelning är snarlik den Hans-Georg Gadamer gör i Den gåtfulla hälsan (hädanef-

ter kommer detta verk att förkortas DGH i fotnoterna), när han talar om att överbrygga klyftan mellan teoretikern 

och praktikern. Hans-Georg Gadamer [övers. Jim Jakobsson m. efterord av Fredrik Svenaeus], Den gåtfulla häl-

san: essäer och föredrag [Über die Verborgenheit der Gesundheit], Dualis, Ludvika, 2003, s. 28 
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i mötet med den egna kroppen (i relation till andras kroppar) som vi här ska ta avstamp i för att 

undersöka det flyende begreppet hälsa.3 

Det föreligger en tydlig åtskillnad mellan teoretikerns och praktikerns rum, vilket är en direkt 

konsekvens av att tillämpning av en vetenskap inte är densamma som dess praktik. Vetenskapen 

är oavslutad, praktiken kräver situerade avgöranden. Medicinsk praktik kräver en avslutad 

medicinsk teori, vilket teorin aldrig kan vara.4 

Strängt biomedicinskt, det vill säga för den tidigare nämnda teoretikern, har hälsa framförallt 

definierats som en brist på sjukdom vilket har gett begreppet hälsa en negativ innebörd.5 Hälsa 

är ett intet, samtidigt som vi säger att vi har hälsa, att vi lever hälsosamt eller gör hälsosamma 

val som att sluta röka, motionera regelbundet, eller konsumera påstått hälsofrämjande 

livsmedel. Sjukdom förstås biomedicinskt som en avvikelse från en normativ kropp. Den 

normativa kroppen har brist på sjukdom och har därmed hälsa.6 Det föreligger ett flertal 

problem med denna biomedicinska definition av hälsa och sjukdom. Om hälsa är ett intet, en 

avsaknad av sjukdom, vad fordras för att ett fenomen skall definieras som sjukdom? Vanligtvis 

kännetecknas sjukdom inom medicin av en funktionsbrist; kroppen som inte kan producera eget 

insulin, cellförändringen som inte stannar av, immunförsvaret som förstör kroppens egen 

vävnad.7 

Medicinsk utveckling har möjliggjort vaccination (patienten utsätts för en försvagad eller 

inaktiverad patogen som immunförsvaret bildar antikroppar mot), framställning av läkemedel 

(såsom antibiotika för att ta död på farliga – och således även ofarliga – bakterier, 

antidepressivum för lindring vid psykisk sjukdom), transplantation av organ från donatorer till 

patienter, säker genomföring av aborter, provrörsbefruktning, bedövning, intravenös 

näringstillförsel, och så vidare. Flera av dessa aspekter av medicin är självklara i relation till 

hälsa för många människor idag.  

I synnerhet läkemedelsmarknaden har haft en substantiell inverkan på människors 

förhållande till sjukdom och smärta. Konstant tillgång till smärtstillande vid tandvärk är ett 

påfallande nytt sätt att förhålla sig till världen som inte är alla människor förunnat. Likaså har 

                                                 
3 Det är viktigt att poängtera den roll som de andra hela tiden intar i relation till individen själv och dennes 

kropp. De andra som liknar individen och de andra som olika individen. Sammanförda i både likheter och 

olikheter finner vi oss alltid genom våra egna och de andras ögon. Vi är inte varandras motsatser utan tar del av 

varandra hela tiden för att vi är åtskilda 
4 DGH, s. 135. Vetenskap här förstådd som i engelskans science  
5 Christopher Boorse, Health as a Theoretical Concept, Philosophy of Science, Vol. 44, No. 4 (Dec., 1977), pp. 

542-573. Med ’biomedicin’ åsyftas teoretikerns och praktikerns båda rum kombinerade, dessa båda perspektiv 

applicerade på objektet i fråga. Med ’medicin’ åsyftas i huvudsak praktikerns rum 
6 DGH, s. 18 
7 Sjukdomen är, med Gadamers ord, något som stör och som gör att något fattas oss. DGH s. 88–89 
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tilliten till pillret och medicinsk teknologi och kunskap, som den moderna deus ex machina som 

ska rädda oss från sjukdom och plåga, ökat exponentiellt.8  

Fredrik Svenaeus vars arbete undersöker det kliniska mötet mellan patient och läkare har 

konstaterat att mötet mellan praktiker och patient inte bara inbegriper att biologisk teori 

appliceras på en individuell organism, det är ett möte mellan individer som primärt är 

hermeneutiskt; läkaren och patienten ägnar sig åt ett tolkningsarbete.9 Ordet patient kommer 

från latinets patior och betyder att stå ut med något, att utsättas för något, och det engelska ordet 

patient fångar denna dubbla mening av tålmodighet och vårdsökande inom medicinsk praktik. 

Fenomenologiska studier om sjukdom och hälsa tar utgångspunkten i den sjuke personens 

perspektiv, till skillnad från den naturvetenskapliga medicinen vars huvudsakliga perspektiv är 

ett tredjepersonsperspektiv. I mötet mellan läkare och patient är ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt användbart då läkaren i första hand lyssnar till patientens beskrivningar, det 

vore skäligen opraktiskt (samt oetiskt och oekonomiskt) om läkaren endast tilläts komma 

underfund med patientens lidande med hjälp av tillgängliga medicinska verktyg. Efter att ha 

hört patientens beskrivningar kan läkaren försätta sig in i patientens perspektiv och utifrån detta 

bedöma hur patienten skall undersökas närmare. Oftast kan en gastroskopi eller ultraljud 

undvikas om patienten kan redogöra för sitt lidande, vilken ju är anledningen till att patienten 

sökt sig till praktikerns rum från första början. 

Medicinska instrument förmår ej mäta den värk personen med Hortons huvudvärk eller 

endometrios upplever, de kan inte heller uppskatta den grad av dagliga lidande som följer med 

dessa åkommor. Nya sätt att se in i kroppen, såsom röntgen, ultraljud, och hjärtfrekvensmätare, 

har stärkt det Foucault kallar ”den medicinska blicken”.10 Desto mer kunskap om kroppen som 

någon har, desto mer makt över den besitter denne. Medicinsk information om den enskilda 

kroppen utnyttjas av både försäkringsbolag och banker, där de baserat på den enskildes 

medicinska information kan bedöma om en kropp är önskvärd som kund eller ej. Kroppen med 

”förexisterande tillstånd” är inte önskad då den inte innebär en ekonomisk tillgång.11 Individens 

möjlighet att till sin läkare och omvärld kommunicera sin smärta är genom språk och gester, 

                                                 
8 Drew Leder, The distressed body: rethinking illness, imprisonment, and healing, The University of Chicago 

Press, Chicago, 2016, s. 232. Hädanefter kommer The distressed body att förkortas TDB i fotnoterna 
9 Fredrik Svenaeus, The hermeneutics of medicine and the phenomenology of health: steps towards a philosophy 

of medical practice, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2001, s. 119 
10 Michel Foucault, Naissance de la clinique: une archéologie du regard médical, Presses universitaires de 

France, Paris, 1963  
11 Jenny Slatman, Our strange body: philosophical reflections on identity and medical interventions, Amsterdam 

University Press, Amsterdam, 2014, s. 117 (Slatman, 2014) 
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vilka är avgörande i mötet med läkaren men äger ingen vikt i relation till försäkringsbolag och 

banker. 

I sin analys av filmen Wit identifierar Lisa Folkmarsson Käll en avsaknad av det 

fenomenologiska perspektivet i mötet mellan läkare och patient. Filmen handlar om en kvinna 

som diagnostiseras med obotlig cancer i äggstockarna. Hon adopterar ett medicinskt språkbruk 

för att ta kontroll över sin situation och förklara sjukdomen för sig själv. Hon samtycker till att 

utsättas för experimentella metoder för att framtida fall av denna typ av cancer ska kunna botas. 

Mycket snart framträder den experimentella behandlingen som en invasiv kraft; läkarnas 

behandling inte svarar mot patientens lidande. Hon behandlas inte som en levande vetande 

människa utan som en biologisk massa innehållandes elakartade celler med förmågan att dela 

sig in i det oändliga till dess att deras värd avlider. Hon förlorar sin status som person och 

behandlas blott som en själlös organism i teoretikerns rum. Den egna absorptionen in i den 

medicinska diskursen hjälper henne att beskriva det hon upplever, men förmår ej ge henne 

mening med cancern. Det är enkelt för teoretikern att beröva henne hennes människovärde för 

att hon villigt applicerar den medicinska blicken på sig själv. Sjukdom och hälsa blir i Wit 

fullkomligt utlämnad till biologisk diskurs och behandlingen oetisk, varvid medicinen förlorar 

sitt syfte: att hjälpa människor till hälsa.12 

Den som aldrig har trätt in teoretikerns eller praktikerns rum har blott sitt eget rum, det 

kulturella rum hen möter de andra i, att utgå ifrån. En problematik som bör adresseras är 

huruvida ett femte rum skall introduceras: ”den mystiske praktikerns rum” eller den ”alternativa 

medicinens rum.” Distinktionen mellan medicin och alternativ medicin vilar på huruvida en 

praktik eller ett läkemedel har vetenskapligt bevisad effekt som inte är placebo. Alternativ 

medicin kan inkorporeras in i medicin om den bevisas ha läkande effekt utöver placebo. Den 

västerländska medicinen och de mystiska praktikerna fyller enligt Lisbeth Sachs samma 

funktion av att hjälpa individen till hälsa. Placebo, betonar hon, är att likställa med helarens 

eller magikerns magi.13 

Generellt behandlar medicinen det som upplevs som ett lidande hos patienten och avviker 

från en ”normal” kropp som en sjukdom, ofta kan vi definiera sjukdom som en funktionsbrist. 

Utifrån vad för normalitet är det en fråga om brist på funktion? Såsom den normativa kroppen 

                                                 
12 Lisa Folkmarsson Käll, ”She’s Research! Exposure, Epistemophilia, and Ethical Perception through Mike 

Nichols’ Wit”, i Kristin Zeiler & Lisa Folkmarson Käll (red.), Feminist phenomenology and medicine, SUNY 

Press, Albany, 2014, s. 242 
13 Lisbeth Sachs, Sjukdom som oordning: människan och samhället i gränslandet mellan hälsa och ohälsa, 2. 

utg., Natur & kultur, Stockholm, 2012, s. 82 
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här kommer att formuleras, gör den stor nytta för teoretikern men utifrån ett 

förstapersonsperspektiv och för praktikern kan den ge upphov till lidanden. 

Den normativa kroppen delas biologiskt upp i två kön.14 Den som föds intersexuell faller 

utanför ramarna av det binära könssystemet av kvinna och man, något som inneburit att 

individer som fötts bortom biologins definitioner av man och kvinna (exempelvis en individ 

med två x-kromosomer och ”manliga” genitalier) har ”korrigerats” till man eller kvinna vid 

födsel vilket i ett flertal dokumenterade fall har resulterat i komplikationer som besvär vid 

urinering och samlag, depression och kroppsdysfori.15 Vad bestämmer hur mycket vi måste 

relatera till funktionerna hos de andra individen möter i sitt kulturella rum? Vad innebär 

upplevelsen av att veta att någon annan har ”korrigerat” den egna kroppen till någonting en 

själv inte valt? Detta är ett exempel på när patientens lidande eller icke-lidande inte tas hänsyn 

till, vilket i sig är ett bioetiskt dilemma då patienten i detta fall är ett barn. Ett flertal 

västerländska läkare har uppgett att de ”korrigerat” barnets kön för föräldrarnas skull, andra har 

hävdat att förutsättningarna är bättre för korrigering när barnen är mycket små.16 

I fallet med atleten Oscar Pistorius, vars ben amputerades som spädbarn då han föddes utan 

vadben, påstår forskare och andra atleter att hans benproteser ger honom ett övertag gentemot 

atleter med intakt kroppsschema. Medicinskt lider han av en funktionsbrist, men hans proteser 

resulterar snarare i en funktionell förbättring (enhancement) än en funktionsbrist i 

sportsammanhang.17 Vilka värden – blodvärden, kolesterol, blodtryck –  som är normala 

varierar också från person till person, och gränsen mellan vad som är idealt eller vanligast 

förekommande är ofta otydlig.18  

Att definiera lidande som kännetecken på sjukdom är inte utan komplikationer. I ett fall av 

vitiligo attackerar kroppens immunförsvar melaninet i den egna huden, mycket likt en allergisk 

                                                 
14 Förut, menar Sara Heinämaa, har de som idag skulle klassas som intersexuella förståtts ha normala variationer 

av manliga respektive kvinnliga kroppar, exv. kvinnor med skägg eller män med bröst. Heinämaa skriver, ”it 

seem that the sex characteristics of human individuals vary greatly, and on all levels, and that pure maleness and 

pure femaleness are two extremes on a rich and multilayered continuum.” Sara Heinämaa, “Gendered Embodi-

ment”, i The Oxford Handbook of Contemporary Phenomenology, ed. Dan Zahavi, Oxford 

University Press, 2012, pp.216–242, s. 229, 235 
15 Maria Lugones, ”Heterosexualism and the Colonial Modern Gender System”, Hypatia, Volume 22, Number 1, 

Winter 2007, 186-219. s. 194 
16 Ellen K. Feder, ”Reassigning Ambiguity: Intersex, Biomedicine, and the Question of Harm” i (Zeiler & Käll, 

2014), s. 168 
17 Slatman, s. 23 
18 ’Inbillningen’ är ännu en aspekt av det mänskliga varat som problematiserar medicinsk praktik. Lisbeth Sachs 

studerade och intervjuade deltagare i ett hälsoprogram som skulle förebygga hjärt- och kärlsjukdomar hos män. 

Efter att männen fick veta att deras kolesterol låg ”för högt” blev flera av männen oroliga och uppgav att de 

”kände fettet i blodet,” trots det att de inte upplevt några problem med hälsan förut. Trots att många av dem 

gjorde flera livsstilsändringar i både kost och andra vanor kom flera av männen tillbaka med oförbättrade eller 

försämrade kolesterolvärden. Sachs har även studerat hur HIV-positiva män tolkat sin hälsa utifrån antalet T-

celler de har och infört en hierarki över vem som har flest T-celler i umgängeskretsarna. Sachs, s. 30–32 
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reaktion, och bitvis blir huden vit. Detta i sig smärtar inte på en neural nivå men innebär ofta 

en social smärta då andra människor i den drabbades omgivning kommenterar eller stirrar på 

de synliga fläckarna. Medicinskt är det en process som inte kan stoppas. Det är här inte en fråga 

om en lidelse som uppstår “från kroppen” utan den uppkommer av anledningen att personen 

skiljer sig från mängden (och därmed den normala kroppen) till utseendet.19 För den enskilde 

personen som rör sig i det kulturella rummet blir den normativa kroppen många gånger ett 

upphov till lidande när hon försöker vara den.20 I fallet med vitiligo kan individen söka sig till 

en medicinsk praktiker och utpeka den normativa kroppen som uppkomst till sitt lidande just 

för att hon skiljer sig från den ur ett socialt perspektiv, och praktikern kan hjälpa henne med 

psykologiska resurser då praktikern förstår att det sociala är ursprunget till lidandet, inte 

förlusten av hudens pigment. 

Medicinen som både teori och praktik är djupt rotad i kulturen omkring den. Svenaeus ger 

exempel på ”kultursjukdomar” som exempelvis neurasteni och hysteri. Den senare är idag en 

förlegad diagnos men som under den tid den etablerades och användes hade två sidor: den 

svarade mot förändringar i samhället där kvinnor diagnostiserades för att upprätthålla deras roll 

i hemmet och var även en möjlighet för kvinnor att fly en olidlig situation.21 Sachs tillskriver 

också neurasteni till samma kategori av kultursjukdomar och redogör för hur den i Sverige idag 

benämns som ME (Myalgic Encephalomyelitis), även känt som kroniskt trötthetssyndrom. I 

Kina där ”mental ohälsa” som depression och ångest är djupt stigmatiserade och anses ha sin 

grund i en genetisk omoral är neurasteni en välkommen diagnos då den sedan skiftet mellan 

1800 och 1900 anses bero på social oreda, massmedia, för mycket intryck, och social oro. På 

så sätt kan neurasteni maskera ”mental ohälsa” och riskerar därmed inte att sänka hela familjens 

sociala status.22 

Uppfyller tillstånd som erektil dysfunktion eller mild depression kraven för att vara en 

sjukdom i biologisk mening? Erektil dysfunktion kan numera ”botas” med hjälp av läkemedlet 

Viagra, men är det riktigt att benämna ett fenomen som sjukdom eller åkomma av den anledning 

att den kan botas? Trots att detta kan betraktas som en funktionsbrist och att det kan ge upphov 

till ett lidande innebär inte möjligheten till botemedel att det är en sjukdom. Många lidanden 

                                                 
19 Hudfärg spelar ingen obetydlig roll i den normativa kroppen, såsom skönhetsbranschen är utformad idag är det 

inte långsökt att påstå att mörk hy behandlas som en sjukdom eller åkomma. Svarta kvinnor uppmanas mer och 

mindre subtilt att bleka sin hy och det är inte ovanligt att företag använder sig av otydliga beskrivningar som 

”brightening” eller ”fair skin” i påståenden om vad produkten ska åstadkomma. Återkommande används ordet 

”fair” (från det germanska ’fager’) för att beskriva vit hud trots att det även betyder vacker hud.  
20 Gällande funktionsvariationer finns det mycket för fenomenologen att arbeta med, inom ramen för denna 

uppsats kommer att beröras på ett indirekt sätt när sjukdom ligger till grund för funktionsvariationen. 
21 Svenaeus (2001), s. 36 
22 Sachs s. 65–67 
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(parkinsons, demens, alzheimer) kan inte botas med medicin men klassas ändock som 

sjukdomar.23 Liksom det finns ”a pill for every ill” finns det ”an ill for every pill.”24 Detta är 

ännu ett exempel som tydliggör medicinens relation till kulturen och att sjukdomsbegreppet 

befinner sig mitt i denna.25 Per Sundström definierar diagnoser som ”icons of disease”, de 

refererar inte till en specifik typ av tillstånd som den i övrigt friska kroppen tillfälligt har hamnat 

i utan till ikoner för lidandet vi själva upplever och identifierar hos andra.26 Sjukdomen är inte 

isolerbar massa i kroppen som kan elimineras, gränserna är otydligare än så – diagnosen ger 

oss en bild av och ett generellt begrepp för hur vi kan förstå vad som händer i våra kroppar. 

Det är svårt att undersöka hur relationerna mellan lidande, kultur, hälsa och sjukdom har sett 

ut historiskt. Har det alltid funnits ADHD eller är det en åkomma som uppkommit i och med 

ett nytt sätt att leva?27 Det är ovanligt, men har förekommit, att historiska dokument har 

upptäckts som innehåller beskrivningar för diagnoser vi identifierar idag. Epilepsi är ett 

exempel på en sjukdom som flera forskare är överens om förekommer i flera olika äldre 

dokument – bland annat som ”den heliga sjukdomen”.28 Att ställa diagnoser är en invecklad 

process på både teoretiskt plan och i praktiken. Vad förenar alla fall av ADHD? Är smärtan i 

patientens mage ett tecken på celiaki, IBS eller är den möjligtvis psykosomatisk? Vid misstanke 

om psykosomatisk smärta är den primära orsaken till lidande svår att fastställa: har personen i 

fråga ont i magen för att hon har dödsångest eller har hon fått en triggad dödsångest för att hon 

har ont i magen? I praktikerns rum tenderar patienten att endast se till biologiska orsaker för sin 

illness istället för att betrakta sig själv som en del i ett större socialt sammanhang som har 

inverkan på hennes välmående. Hennes kropp är en historisk plats som bär på trauman, vanor, 

och minnen. Hon har inget ’tomt’ och ’neutralt’ utgångsläge som hon alltid återvänder till. Inte 

heller har hon en ’balans’ att återupprätta, som Gadamer menar.29 Den normativa kroppen är 

ahistorisk. 

                                                 
23 Det som kallas utvecklingsstörningar, som exempelvis Down’s syndrom, befinner sig i sjukdomarnas gråzon – 

det är en diagnos men inte en sjukdom. Nyligen har det rapporterats att allt färre personer föds med syndromet i 

Danmark och Island då dessa länder börjat arbeta aktivt med NIPT-tester som kan berätta om fostret har Down’s 

syndrom eller ej. Detta är en utveckling som är av stor existentiell vikt för den som lever med Down’s syndrom 

och den gravida person som bär på ett foster med syndromet.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=6778793 Hämtad 2/11-17 
24 TDB, s. 61 
25 Svenaeus (2013), s. 223 
26 Per Sundström, Icons of disease: a philosophical inquiry into the semantics, phenomenology and ontology of 

the clinical conceptions of disease, 1. ed., Tema, Univ., Diss. Linköping : Univ.,Linköping, 1987 
27 Fredrik Svenaeus, Homo Patologicus : medicinska diagnoser i vår tid, Tankekraft, Hägersten, 2013. s. 95–96 
28 Philip J. Van der Eijk, Medicine and Philosophy in Classical Antiquity, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2005. s. 19–20 
29 DGH, s. 59 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=6778793
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Inom fenomenologisk forskning definieras hälsa ofta som en bakgrundsfunktion, en 

”organens tystnad”. När magen är vid god hälsa, när den inte är sjuk, är den tyst. Den faller in 

i bakgrunden och ”dis-appears”, med Drew Leders ord. Hälsa är något som finns i vår grund 

när vi är vakna och rör oss i världen. När vi blir sjuka ger våra kroppsdelar ifrån sig smärta och 

de träder ut från bakgrunden och blir synliga för oss. Vi urskiljer dem i kroppen när de istället 

”dys-appears”. Livsvärlden såsom vi känner den förändras, hur vi rör oss och agerar i den. 

Individen med atopiska eksem identifierar vad som lindrar och vad undvikas för att mildra 

symtomen, diabetikern måste ha ständig uppmärksamhet över sitt blodsocker – en process 

såsom att lägga sig för att sova kan resultera i en utdragen process om blodsockervärdet är för 

lågt eller högt, den febrige erfar att det är mycket svårare att fokusera på det som hon i sin 

vardag gör utan större eftertanke eller ansträngning.  

 

1.2 Frågeställning och teori 

Vilken roll bör medicin som teori och praktik spela i en fenomenologi om hälsa? I föreliggande 

uppsats undersöks hur sjukdom i individens rum kan förstås som en nödvändig del av hälsan 

utifrån denna fråga. Jag vänder mig här emot en traditionell förståelse (av både fenomenologisk 

och medicinsk karaktär) av hälsa som något i grunden passivt och ämnar undersöka möjligheten 

av hälsa som en primärt aktiv process hos ett meningsskapande subjekt i individens rum.30  

De huvudsakliga källor som arbetets argument bygger på är Lennart Nordenfelts On the 

Nature of Health (1989), Drew Leders The absent body (1990) samt The distressed body (2016), 

och Jenny Slatmans Our Strange Bodies (2009). För en grundläggande förståelse av medicinsk 

och fenomenologisk forskning inom ämnet utgår uppsatsen primärt från Hans-Georg Gadamers 

Den gåtfulla hälsan, Lisbeth Sachs Sjukdom som oordning (2012), och ett flertal arbeten av 

Fredrik Svenaeus: The Hermeneutics of Medicine and the Phenomenology of Health (2001), 

Naturalistic and Phenomenological Theories of Health: Distinctions and Connections (2013), 

samt A Defence of the Phenomological Account of Health (2017).  

 

                                                 
30 Stora arbeten har gjorts om kulturens inflytande på människors förståelse av sjukdom och hälsa. Exv. Byron 

Good använder sig av begreppet ”semantic network” för att förstå hur sjukdom och medicinsk praktik utförs; i de 

kulturer där ’psykiska’ sjukdomar är tabu att tala om förklarar personen med ångest sin upplevelse av sjukdom 

ännu mer i formen av kroppsliga symptom som snabba hjärtslag och sömnproblem snarare än självmordstankar 

och nedstämdhet, vilket lätt kan missförstås av en läkare i en annan kultur som inte hittar några fysiologiska 

avvikelser som kan ge patienten den behandling som behövs. Svenaeus (2001), s. 35, 50 
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1.3 Metod 

Det fenomenologiska tillvägagångssättet som tillämpas innebär en utgångspunkt utifrån 

upplevelsen av hälsa istället för att ta avstamp i den biomedicinska definitionen, vilken menar 

att hälsa är en avsaknad av sjukdom som i sin tur identifieras av en funktionsbrist. Detta innebär 

också att synliggöra de meningsstrukturer som genomsyrar livsvärldar som har tillgång till och 

kunskap om modern västerländsk medicin, och de som inte har det – det vill säga, de som endast 

har tillgång till alternativ medicin eller mystiker. 

Fenomenologer betonar ofta skillnaden mellan engelskan disease och illness där disease 

förstås som den medicinskt definierade sjukdomen och illness som upplevelse av sjukdom. 

Detta inte sagt att illness är ett psykologiskt hjärnspöke eller en kausal effekt av disease, en 

individ kan mycket väl ha en disease utan upplevelse av illness eller en tydligt etablerad illness 

utan disease. Utöver att det är skillnad på att biologiskt ha en sjukdom och uppleva sjukdom är 

det en väsentlig skillnad mellan att bli diagnostiserad med en sjukdom (och därmed sätta sig 

själv inom ett medicinskt ramverk) och att uppleva själva sjukdomen och dess symptom. Sachs 

har kritiserat denna uppdelning mellan disease och illness då hon menar att det senare begreppet 

har medikaliserats i teoretikerns och praktikerns rum – det sociala har blivit biologiskt: 

 

Resultatet har blivit att illnessdimensionen av mänskligt lidande, det vill säga att den [dimension] som har 

att göra med sjukdomars sociala orsaker och relationer, blivit medikaliserad och därmed individualiserad, 

objektiv istället för subjektiv […] Konsekvenserna av det ökade förtroendet för medicinsk forskning i vårt 

samhälle har blivit att orsaker till sjukdom och död också bland lekmän alltmer förklaras utifrån fördjupade 

kunskaper om den mänskliga kroppens sätt att fungera. När någon dör finns det alltid en naturlig förklaring, 

det vill säga en medicinsk förklaring: personen dog av en hjärtinfarkt eller en snabbt växande cancertumör. 

Men frågor som kretsar kring varför det drabbade just min man, min mor eller mig själv just vid denna 

tidpunkt kan inte få tillfredsställande svar inom den biomedicinska förklaringsmodellen.
31 

 

Det Sachs menar med att illness blivit medikaliserad, individualiserad och objektiv är att 

individer själva börjat beskriva sina upplevelser med hjälp av medicinska teorier och begrepp, 

och hela tiden söker orsaker efter deras illness-upplevelser i den egna biologin istället för att se 

till deras livssituation, sociala sammanhang, och vad i deras omgivning som bidrar till deras 

hälso- eller sjukdomstillstånd. Begrepp som psykosomatisk och biosocial menar hon bidrar 

endast till att upprätthålla den cartesianska dualistiska förståelsen av psyke och kropp som två 

åtskilda entiteter. Illness är medikaliserad för att det som är socialt förklaras som biologiskt, 

                                                 
31 Sachs, s. 57–58 
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den är individualiserad för att individen inte sätts i en större kontext än hennes egen biologi, 

objektiv för att medicinen ämnar hitta den exakta orsaken till illness i individens kropp – den 

är inte öppen för flera tolkningar. 

Med denna kritik i åtanke kommer denna uppsats att ta sin primära utgångspunkt i 

upplevelsen av illness och i andra hand upplevelsen att ha en diagnostiserad sjukdom. Det är 

genom tillämpningen av de fyra hälsorummen som ambitionen är att nå en förståelse av disease 

och illness som mer distinkta än hur Sachs definierar dem. Cartesiansk dualism, som Sachs 

betonar som ett vådligt problem i den västerländska medicinen, och hur den enskilde individen 

upplever sin hälsa och ger mening till sin sjukdom, kommer att diskuteras närmare i 2.2 i syfte 

att vidare problematisera det cartesianska inflytandet på västerländsk medicin. 

Den kanske viktigaste anledningen till fenomenologins lämplighet i frågan om hälsa grundar 

sig i svårigheten att kommunicera sin smärta för att få samhällets (den omedelbara 

omgivningens, arbetsplatsens, försäkringsinstitutioners) erkännande som en person som inte 

upplever hälsa. Som ovan konstaterats är det nödvändigt att läkaren tillämpar ett 

fenomenologiskt tillvägagångssätt för att förstå den person som kommit dit i egenskap av både 

patient och människa. Det är vitt skilda typer av förståelser att (1) veta att de allra flesta 

läkarstudenter som påbörjar sina anatomiska studier har svårt för uppgiften innan de hittar ett 

sätt att hantera den och (2) ta del av en berättelse från en läkarstudent som berättar att det kändes 

som att hon våldförde sig på liket som låg på obduktionsbordet trots det att personen var död 

och valde att donera sin kropp efter sin bortgång.32 Vi utgår här alltså först från ett 

förstapersonsperspektiv och kompletterar vår analys sedan med perspektiven från den 

medicinska teoretikern och praktikern utifrån förstapersonsperspektivet. 

 

1.4 Disposition  

I den inledande analysen 2.1 introduceras viktiga teman som den fenomenologiska forskningen 

formulerat som framförallt berör formuleringen av hälsa som något essentiellt passivt, en 

bakgrundsfunktion som tillåter oss att röra oss i världen på ett behagligt och oförhindrat sätt. 

Definitioner av liv och död kommer att problematiseras i relation till den fenomenologiska 

förståelsen av hälsa som en tyst bakgrundsfunktion, vilken jämföras med den biomedicinska 

definitionen av hälsa som en avsaknad av sjukdomar. I 2.2 undersöks det cartesianska 

inflytandet på västerländsk medicin utifrån den omtolkning av Descartes dualism som Slatman 

gör med hjälp av Jean-Luc Nancy. I detta kapitel redogörs också för Leders fenomenologi om 

                                                 
32 Sachs, s. 50 
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dysappearance och hur vi kan påstås uppleva kroppsdualismer direkt, utan intolkning av ett 

cartesianskt ramverk efter erfarenhet. I 2.3 undersöks Nordenfelts formulering av en i grunden 

aktiv hälsa. I den sista delen av detta kapitel (2.3.2-2.3.3) lägger jag fram ett komplement till 

föregående forskning för att definiera hälsa som något primärt aktivt och tydliggöra dess roll i 

relation till den individuella upplevelsen av hälsa och sjukdom, de existentiella val som 

individen gör, och hennes identitet i relation till dessa över tid. 
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2. Analys 
 

2.1 Den osynliga kroppen 

 

2.1.1 Hälsans kadaver – deceased or diseased 

 

It behoves the natural scientist to obtain also a clear view of the first principles of health and disease, inasmuch as 

neither health nor disease can exist in lifeless things. Indeed we may say of most physical inquirers, and of those 

physicians who study their art more philosophically, that while the former complete their works with a disquisition 

on medicine, the latter start from a consideration of nature.33 

 

Inledningsvis kommer begreppen hälsa och sjukdom och deras tillhörande negationer 

diskuteras inom ramen för biomedicinsk teori. I citatet ovan från Aristoteles är det tydligt att 

den naturvetenskapliga forskaren, den medicinska teoretikern, ägnar sig åt att söka efter hälsa 

och sjukdom i det som kännetecknas av liv, det som är levande. Det vore absurt att leta efter 

hälsa eller sjukdom i en sten, dock är det här nödvändigt att införa en distinktion mellan livlösa 

ting; stenen är livlös för att den aldrig varit levande, kadavret är livlöst för att det ej längre lever. 

Vilket livlöst ting är det Aristoteles syftar på? 

Den gräns medicinen drar mellan en hälsosam och en sjuklig inställning till hälsa förstådd 

som avsaknad av sjukdomar är diffus. En sjuklig inställning till hälsa kan definieras som en 

sjukdom i sig: önskan om att gå ned i vikt omvandlas till anorexi, hygienmedvetenhet övergår 

i bacillskräck. Vilken är den hälsosamma inställningen till sjukdom? Om hälsa är en fullkomlig 

avsaknad av sjukdom följer att den mest hälsosamma kroppen är kadavret – den döda plats där 

ingen sjukdom kan gro. I citatet ovan konstaterar Aristoteles att varken hälsa eller sjukdom kan 

existera i ”livlösa ting” – vilket kan syfta på både en sten eller ett lik. Biomedicinens definition 

av hälsa beskriver ett kadaver och inte en levande mänsklig kropp med anledning av att 

distinktionen mellan liv och livlös/död efter Descartes blivit vagare, den har blivit teknisk. 

Aristoteles definierade liv som det som växer och tar till sig näring för att sedan tyna och dö.34 

Sjukdomen gör detsamma, den tar till sig näring från kroppen den gästar och dör tillsammans 

med kroppen. Än idag, är Aristoteles definition av liv den mest träffande som någonsin gjorts 

trots att han inte beskriver en essens utan ett förlopp. Biologer har i hans följe formulerat många 

definitioner av liv som oftast är parafraser av Aristoteles ursprungliga definition. Likaså 

                                                 
33 Stephen M. Modell ”Aristotelian Influence in the Formation of Medical Theory”, The European Legacy, 15:4, 

2010, 409-424, s. 411. Min kursivering. 
34 Aristoteles [övers. Kimmo Järvinen], Tre böcker om själen, Daidalos, Göteborg, 1999. s. 48 
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menade Aristoteles att allt levande rör sig mot ett ändamål, vilket idag är en hypotes som ännu 

inte falsifierats.35 Likheterna mellan sjukdom och liv är slående utifrån hans definition. 

Den aristoteliska definitionen av liv är existentiell: varför upptar livet och sjukdomen näring 

för att sedan tyna och dö? Är någon någonsin frisk i biologisk mening eftersom människan och 

allt levande oundvikligt är på väg mot döden? Vi kan med Martin Heideggers ord säga att 

människan är en mot-döden-varo, dock är detta inte något som är utmärkande för mänskligheten 

ty som Aristoteles noterar är den växande och tynande egenskapen något människan har 

gemensamt med både andra djur och växter. Det kan argumenteras för att människan är den 

som vet att hon skall dö och att detta är vad som skiljer henne från djuret, dock besitter djuren 

en tidsuppfattning som kan observeras i deras migrationsmönster och lagring av mat inför 

vintern. De kan tänka framåt och sätta upp mål för sig själva, menar Gadamer. Vad vi ännu inte 

vet är hur långt deras kunskap om döden sträcker sig.36 Forskning har bedrivits för att besvara 

om djur kan påstås begrava och sörja sina döda, vilket skulle betyda att vissa arter med större 

belägg kan påstås besitta en emotionell kunskap om döden.37  

Om hälsa är en avsaknad av sjukdom, är sjukdomen i sig det tydligaste tecknet på liv – att 

kroppen är en plats som är levande där sjukdomen kan frodas. Sjukdomen kan inte finnas i 

kadavret eller i stenen, men hälsa kan finnas i kadavret då hälsa är en frånvaro. Kadavret 

karaktäriseras av en frånvaro, den plats där sjukdomen inte längre kan gro. Stenen kan inte 

karaktäriseras av frånvaro då detta skulle inbegripa möjligheten av närvaro. Den mänskliga 

kroppen karaktäriseras av närvaro. Är då att vilja avsaknaden av sjukdom, en vilja till dess 

frånvaro, ett exempel på en sjuklig inställning till hälsa; att vilja vara såsom kadavret? 

 

Historiskt har västvärldens läkare behandlat patienter framförallt genom att lyssna på patienten 

utan att undersöka kroppen närmare (diagnoser har till och med ställts brevledes efter att läkare 

tolkat en patients beskrivningar av sina symtom), och även vid närmare undersökning av 

kroppen är merparten av den gömd från läkaren, och också från patienten som upplever den.38 

Det är först när kroppen dissekeras som flera av dess hemligheter blottas, efter det att en 

                                                 
35 Addy Pross, What Is Life? How Chemistry Becomes Biology, Oxford Cniversity Press, Oxford, 2012. s. 26, 30 
36 DGH, s. 39, 41, 185. Huruvida djur i det vilda kan begå självmord eller ej är en fråga som diskuterats sedan 

antiken. Intressant nog menar Heidegger att det är förmågan att bli uttråkad som skiljer människan från andra 

djur, traditionellt är det människans logos (intellekt) som sedan Aristoteles tid har accepterats som skillnaden 

mellan människa och djur  
37 Se exempelvis Marc Bekoffs arbeten: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/2609440/Mother-gorillas-grief-shows-emotion-is-

not-only-human.html Hämtad 6/1-18 
38 Svenaeus (2001) s. 20. Intressant nog bevittnar vi i skrivande stund en digitalisering av vården i gestalten av 

smartphone-appar som lovar att kunna lösa ”enklare” medicinska problem på ett mer effektivt sätt än att besöka 

en vårdcentral.  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/2609440/Mother-gorillas-grief-shows-emotion-is-not-only-human.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/2609440/Mother-gorillas-grief-shows-emotion-is-not-only-human.html
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människa avlidit av en åkomma kan dess spår studeras i kadavret. Dissektion som medicinsk 

praktik möjliggör för läkaren att lära sig vad som kännetecknar en specifik åkomma eller 

sjukdom efter det att den sjuke dött: det som låg framför ögonen på alla träder plötsligt fram 

som något synligt i ett meningsfullt sammanhang.39 I och med praktiken av dissektion började 

den levande kroppen förstås utifrån den döda. Platon kallade kroppen för själens grav då han 

menade att själen ger liv till kroppen, men enligt Descartes var kroppen en fungerande maskin 

som kunde operera utan en själ – kroppen är med andra ord uppkomsten till liv: 

 

Yet, what appears a reversal of tradition is in fact but a transmutation. For this concession of life to the 

body is only made possible by a deeper concession to death. […] the body’s so-called life is modeled 

according to the workings of an inanimate machine. The body can constitute the place of life only because 

life itself has been fundamentally reconceived according to the lifeless. As Descartes concludes in the 

Treatise of Man, ‘the fire which burns continually in its heart … is of no other nature than all those fires 

that occur in inanimate bodies’. […] Dissection of the corpse can provide a method of studying the lived 

body only because the latter is itself a sort of animated corpse.”40 

 

Den döda kroppen är därför, skriver Leder, den ideala patienten.41 I Descartes efterföljd har den 

idealt hälsosamma och levande kroppen som saknar sjukdom likställts med ett kadaver för 

medicinen, och i analysen som Käll genomför är det inte endast en brist på fenomenologiskt 

tillvägagångssätt som saknas hos forskarna i fallet med Wit. För dem, i teoretikernas rum, har 

den cancerdrabbade huvudpersonen blivit oskiljbar från ett lik just av denna anledning: hon har 

helt trätt in i teoretikernas rum, hon är inte längre en individ som behandlas av en praktiker utan 

en individ som donerat sin kropp till forskning medan hon ännu är vid liv. Det föreligger 

plötsligt något makabert i det svenska talesättet att vara sig lik, och begreppet förlikning. 

Kroppen förstådd som en maskin i detta dualistiska ramverk stärks desto mer av moderna 

medicinska tekniker och ingrepp. Giorgio Agamben hävdar att gränserna mellan liv och död 

har blivit desto otydligare i och med livsuppehållande tekniker där en kropp trots hjärndöd kan 

fortsätta sitt kroppsliga liv genom en maskin.42 

                                                 
39 Dissektion som praktik har länge förekommit, vi vet att Herophilos (~335-280 f.v.t), även känd som 

’anatomins fader’, dissekerade döda kroppar för att bättre förstå dem. Även Descartes och många andra 

människor har ägnat sig åt mänsklig dissektion trots att praktiken ansetts som tabu i många olika tider. Även idag 

accepterar vi dissektion endast i vissa specifika kontexter, oftast biomedicinska. Glenn Richard Bugh, The 

Cambridge Companion to the Hellenistic World, Cambridge University Press, New York, 2006. s. 250 
40 Drew Leder, The absent body, University of Chicago Press, Chicago, 1990. s. 143. Hädanefter kommer detta 

verk att förkortas till TAB i fotnoterna. 
41 TDB, s. 43 
42 Giorgio Agamben, Homo sacer : den suveräna makten och det nakna livet, övers. Sven-Olov Wallenstein, 

Daidaos, Göteborg, 2010. s. 174 
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I dissektionens spår har forskare uppfunnit medicinska bildtekniker som till skillnad från 

tidigare ingrepp kan synliggöra kroppens insida medan patienten fortfarande lever. För första 

gången kunde människor se en bild av sig själva på insidan, och idag är detta en självklarhet 

för många människor att någon gång se en del av deras egen insida genom röntgen, ultraljud, 

PET-scan et cetera. Även läkemedelsföretag använder sig av ”uppstädade” illustrationer av 

kroppens insida för att sälja värktabletter, kosttillskott, och liknande, där vi kan ”se” hur 

produkten verkar på insidan.43 Jenny Slatman menar att detta har påverkat människor på två 

distinkta sätt: (1) vi tror att vi med hjälp av medicinsk teknik kan förstå och förklara allt om 

kroppen och (2) vi tror att medicinska bilder ger oss en större förståelse av ”vårt inre själv”. 

Naturvetenskapens tendens till fullkomlig reduktionism, att allt kan förstås genom att komma 

åt den minsta möjliga beståndsdelen, lockar i synliggörandet av kroppen. I väst uppfattas 

kunskap gärna genom synen och reduktionismen medför lovord om att vi ska kunna se det som 

vi gör abstrakta definitioner av; medvetande, tankar, känslor. Vi ska kunna se dem genom våra 

medicinska tekniker och därefter förklara dem. Detta kallas ofta ”reduktionistisk materialism”, 

och som vi kommer att se i senare kapitel menar Leder att biomedicinen i dess teoretiska och 

praktiska rum inte är materialistisk nog. 

Slatman menar att de ovannämnda tendenserna att förklara människans hela anatomi och 

inre själsliv har ur ett förstapersonsperspektiv inneburit att människor desto mer kommit att 

uppleva en strangeness inom sig själva och i sin identitet. Bilden av den växande tumören i 

huvudet eller det brutna benet i handen tillåter en ny beskådan av kroppen. Det som förut 

”endast” upplevdes inom en person kan nu översättas till en bild som kan ändra hur hon minns 

sina upplevelser och vad hon kommer att uppleva. Det är strange att begrunda och se bilder av 

det egna inneboende skelettet eller en tilltagande sjukdom, mer kunskap och insyn har resulterat 

i fler upplevelser av strangeness. 

Olika sjukdomar och åkommor besitter olika karaktär av synlighet och osynlighet. En person 

kan se och känna symptom i sin kropp och därmed förstå att en förkylning har brutit ut, men 

inte se bakterierna som orsakar den. De flesta i västvärlden har sett bilder av bakterier eller har 

en konstruerad bild av hur en bakterie ser ut baserat på dess definition. Tidigare har sjukdomar 

förståtts som straff från en gud då upplevelsen av att vara förkyld har satts inom ett ramverk 

där bakterier inte finns och all skapelse förstås ha sitt ursprung i en gudomlighet. En person 

som har en teoretisk kunskap om bakteriers existens och karaktär beter sig därefter: kanske 

använder handsprit under förkylningstider och täcker sin mun och näsa när någon i närheten 

                                                 
43 Slatman, s. 116 
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hostar. Vare sig detta hjälper eller ej har personen alltid en bild av sjukdomsspridande bakterier 

med sig att agera efter. Det finns många olika sätt att relatera till sjukdomar i kulturer utan 

tillgång till de medicinska rummen. En del kulturer menar att sjukdom har individuella etiska 

implikationer (exempelvis att en gud aktivt straffar personer med en sjukdom för något de gjort) 

eller att sjukdom är en ond ande som tagit över en persons kropp.44 I sekulariserade samhällen 

tenderar människor att beskyllas av både omvärld och av dem själva för deras sjukdomar; 

rökaren med lungcancer, den överviktige med hjärtproblem, den ångestridne beskylls för 

svaghet, även om det aldrig går att förutse om en person på grund av sina vanor kommer få 

dessa åkommor i framtiden. 

I skriften Den Nikomachiska Etiken menar Aristoteles att alla människor strävar efter att 

göra det goda, även om deras förståelse av det goda är felaktig eller kan komma att ändras.45 

Denna något naiva förståelse av mänskligheten har kritiserats otaliga gånger av efterföljande 

filosofer. Sedan darwinismens inträde och avmytologiseringen av sjukdom i väst har 

naturvetenskapen gjort många försök att förklara moral utifrån biologi med hjälp av ett 

reduktionistiskt perspektiv där handlingar, principer och intentioner ska kunna isoleras till en 

existerande plats i människans kropp. Detta är likaså en ambition som kritiserats av både 

naturvetare och humanister. Kanske är det inte så att alla människor strävar efter det goda (vad 

det än må vara) som Aristoteles sade, kanske är det så att alla människor strävar efter hälsa 

(vad den än må vara)? 

En första invändning till detta skulle kunna formuleras såhär: hur kan rökare eller människor 

som inte motionerar påstås eftersträva hälsa när de vet att dessa två aktiva val för med sig 

hälsorelaterade risker som kol och hjärtsjukdomar? De vet att dessa val kan leda till lidanden i 

framtiden, men gör dem ändå. 

Livet tar till sig näring för att sedan tyna och dö. Denna aristoteliska cykel relaterar till tid, 

och det är möjligt att påstå att rökaren inte inser vilka konsekvenser rökningen kommer att 

orsaka. En utilitaristisk modell skulle kunna påstå att den som slutar röka kommer att öka sin 

lycka i livet med längre liv och färre sjukdomar innan hon dör. Problemet med dessa svar är 

självklart att hälsa och lycka är svåra (om inte omöjliga) att kvantifiera och att ingen kan vara 

säker på hur valen i nuet kommer att påverka hälsan och lyckan i framtidens nu. 

                                                 
44 Exempelvis i boken Arn lovar Arns mor bort Arn till ett kloster om han överlever en olycka. När det visar sig 

att han överlever och föräldrarna inte skickar honom i kloster tolkas den svåra sjukdom som modern drabbas av 

som guds straff för att hon brutit löftet. Leder ger exempel på en berättelse om ett barn som i den västerländska 

läkarens ögon har epilepsi och som i föräldrarnas ögon har fått sin själ stulen av en ond ande. En kulturell 

misskommunikation läkare och föräldrar emellan leder till att barnet får ett häftigt anfall och hamnar i ett 

beständigt vegetativt tillstånd. TDB, s. 99–100  
45 Aristoteles [övers. Mårten Ringbom], Den nikomachiska etiken, Natur och kultur, Stockholm, 1967, s. 23 
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Ångern över våra handlingar ser till alla oändliga möjligheter av dåtid och framtid men aldrig 

till nuet. Flera av de val vi vet eller anser leder till hälsa (och därmed ett längre liv) är inte 

garanter för ett hälsosamt eller långt liv. Att vara en till-döden-varo innebär att hela tiden 

befinna sig i en situation av att närsomhelst kunna dö av yttre såväl som inre krafter. Denna 

danande känsla är något de flesta åsidosätter tills ögonblicket nalkas, och som andra blir helt 

absorberade av under hela sin livstid. När kommer jag att förintas? 

 

2.1.2 Organens tystnad och sömn 

I sin bok The absent body presenterar Drew Leder en fenomenologi om hälsa med hjälp av 

begreppen ”disappearance” och ”dysappearance”. Vid hälsa och full funktion upplevs kroppen 

som ett försvinnande; den framträder inte för oss såvida vi inte väljer att fokusera på den. 

Matsmältningen, fötternas steg och andningen fungerar i bakgrunden utan att vi behöver ägna 

dem en tanke. Vid sjukdom framträder kroppen och tvingar oss att uppmärksamma den. Den 

”dys-appears”, i formen av en frånvaro av frånvaro.46 Tills dess att kroppen på eget bevåg 

framträder glömmer vi oftast bort den: 

 

It is precisely because the normal and healthy body largely disappears that direct experience of the body is 

skewed toward times of dysfunction. These phenomenological words [disappearance/dysappearance] are 

mutually implicatory as can be seen in relation both to the body surface and the visceral depths. In the case 

of body surface, we live from the organs ecstatically to the world; I have termed this focal disappearance. 

Self-forgetting is thus intrinsic to body function47 

 

Att glömma delar av oss själva är väsentligt för att vi ska kunna fungera - fundamentalt agera i 

världen. Över en del inre organ såsom hjärta, urinblåsa och lungor har vi en viss kontroll och 

kan påverka, men i relation till andra organ såsom lever och mjälte är vi maktlösa. Vi skulle 

inte fungera om vi aktivt behövde kontrollera att varje organ, varje cell, varje beståndsdel av 

vårt vara, uppfyllde sin uppgift. 

Leder uppmärksammar att menstruation och graviditet skulle kunna förstås som dys-

appearances, men att eftersom dessa definieras som normala processer i den kvinnokodade 

kroppen är uteblivelse av menstruation eller graviditet det som bör förstås som dys-

                                                 
46 TAB, s. 89 
47 TAB, s. 86 
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appearances,48 även om både menstruation och graviditet i egenskap av normala processer 

också kan orsaka smärta och alienerande upplevelser från världen.49 Denna iakttagelse att dessa 

processer är alienerande är inte av intentionen att stigmatisera menstruation, graviditet eller 

klimakterium. Tvärtom innebär detta att ett dys-appearance kan vara ett dis-appearance för en 

annan individ, och vice versa.50 Biomedicinskt förstås graviditet och födsel som fullkomligt 

naturliga processer som det inte finns anledning att klassa som sjukdomar även om de av 

naturen är mer eller mindre smärtsamma och vissa faror är förbundna med dem som medicinen 

kan underlätta. För den som inte önskar en graviditet ter sig processen mer som en parasitisk 

invasion än normal sådan, och ett val att genomgå abort bidrar mer till dennes hälsa än denna 

’normala’ kroppsprocess.51 Att en hälsosam kropps normala hälsosamma tillstånd definieras 

genom frånvaro och glömska innebär komplikationer utifrån en biologiskt kvinnokodad kropp 

som smärtar och eventuellt upplever andra premenstruella besvär som depression, irritation, 

ryggsmärtor, på en månatlig basis. Detta gör den kvinnliga kroppen till en form av undantag till 

regeln om dysapperance som baseras på upplevelsen av en biologiskt manligt kodad kropp.52   

Insomnande, menar Leder, inbegriper ett ”letting happen”, ett ”hängivande” så att säga.53 

Ingen kan vilja sig själv till sömns. Liksom relationen till våra inre organ kan vi enbart influera 

sömnen: släcka lampan, meditera, använda öronproppar et cetera. Maurice Merleau-Ponty 

                                                 
48 TAB, s. 89. Att åldras (dvs att leva) menar Leder skulle även kunna förstås som en form av dys-appearance 

eller sjukdomsliknande tillstånd i sig utöver det faktum att äldre personer tenderar att bli sjuka i större 

utsträckning än unga personer och drabbas av mer åldersrelaterade åkommor som inkontinens, hjärtattack, starr 

etc. 
49 Eller som, Kristin Zeiler och Lisa Guntram menar, en avsaknad av ett organ (som en vagina, vilket drabbar 1 

av 3.000–10.000 kvinnor) kan framträda som ett dys-appearance. Speciellt i fall med avsaknad av livmoder eller 

vagina, som är starkt kopplade till kulturella föreställningar om kvinnlighet, är identiteten satt i spel vid 

upplevelsen av dys-appearance. Kristin Zeiler och Lisa Guntram, ”Sexed Embodiment in Atypical Pubertal 

Development : Intersubjectivity, Excorporation, and the Importance of Making Space for Difference”, i (Zeiler 

& Käll 2014). s. 143–145.                                                                                                                                        
50 För en givande fenomenologisk undersökning av negativ symbolik associerad med menstruation, se Lindsay 

Kelland, Sharli Paphitis, Catriona Macleod, “A contemporary phenomenology of menstruation: Understanding 

the body in situation and as situation in public health interventions to address menstruation-related challenges”, 

Women’s Studies International Forum, Volume 63, Juli 2017, s. 33–41. Detta inkluderar transpersonerns 

upplevelser av kroppsliga dys-appearances och hur identitet är nära knutet till upplevelsen av dysappearances; en 

menstruationssmärta är alltid ett dysappearance i form av smärta, men kan också framträda som en annan form 

av social smärta i den egna identiteten. De kulturella konnotationer till menstruation som något endast 

kvinnokodade kroppar erfar har en betydlig inverkan på en transpersons identitet – vilket illustrerar hur individen 

inte är solipsistisk utan ständigt ”i huvudet” på de andra omkring hen genom upplevelsen av hens egen kropp i 

det kulturella rummet. Leder talar om ”social dysappearance” i formen av exempelvis sexism och rasism. TAB, 

s. 97 
51 En extensiv utläggning om intersexualitet eller GID (general identity disorder) i relation till normativ hälsa 

kommer inte att utvecklas här. För en introducerande artikel om binära genuskategorier och dess relation till 

hälsa och vård, se Raewyn Connell, ”Gender, health and theory: Cenceptualizing the issue, in local and world 

perspective”, Social Science and Medicine, Volume 74, Issue 11, Juni 2012, s. 1675–1683 
52 För att då inte heller glömma de andra smärtor vissa människor frivilligt åsamkar sig; tatuering, intensiv fysisk 

träning et cetera 
53 TAB, s. 57 
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poängterar att denna influens sker i form av en imitation – vi imiterar sömn för att somna. Leder 

kommenterar: 

 

My limbs, while quieted, remain within my motor control. My body is in background disappearance, put 

out of active play, but still available to will and world. […] In deep sleep, interoception, proprioception, 

exteroception - all recede. My own sleeping body is one thing I will directly never see. Where ‘it’ is, ‘I’ as 

conscious perceiving subject, necessarily am not.54 

 

Denna beskrivning av sömn illustrerar att vi faktiskt upplever kroppsdualismer där jaget är skiljt 

från kroppen snarare än att vi tolkar detta utifrån en inlärd teori om cartesianism. När kroppen 

smärtar upplever vi att kroppen plågar oss; den smärtande kroppen blir en ’det’ som vi måste 

arbeta mot snarare än genom.55 Vid vissa sjukdomar upplevs en antagonism gentemot kroppen 

som agerar bedragare. Leder nämner ångest som ett exempel på detta; tryck över bröstet, snabba 

hjärtslag, och en upplevelse av bävande inför en handling eller tanke – personen kan inte låta 

bli att tänka på kroppen. Den bedrar genom yttre symptom som omgivningen uppfattar. Dess 

smärta talar om en dysfunktion, men smärtan själv kan inte ge en förklaring till varför den 

smärtar. Läkaren kan bistå med en biologisk anledning till smärtan, men den bedragande 

kroppen slutar inte smärta i och med denna förklaring. Smärtans syfte ifrågasätts, varför kan 

smärtan inte stängas av när dess huvudsakliga syfte, att informera om att något är skadat har 

uppfyllts? Biologiska förklaringar är likgiltiga inför kroppen; det finns inget ’varför’ just hon 

fick Crohns sjukdom, eller är allergisk mot björkpollen. Det är inte möjligt att berätta för 

kroppen att det finns en kronisk inflammation i tarmen som nu kommer behandlas, eller att 

björkpollen inte är en farlig inkräktare. Dessa är exempel på att vi upplever dualism mellan ett 

jag såsom ett tänkande och viljande jag, och ett kroppsligt och fysiskt jag. Slatman betonar 

utöver detta att det är två ’jag’ i Descartes påstående ”jag tänker därför finns jag”.56 Ett jag som 

erfar att ett jag erfar, ett tänkande/viljande jag som erfar en kroppsligt/fysiskt jag. 

Sömn är ett unikt tillstånd av icke-erfarande där vi vid uppvaknandet vet att vi har sovit, 

kanske till och med att vi har drömt, men vi minns inte detta på samma sätt som vi minns 

vakenhet. I detta icke-erfarande är vi inte i tiden på samma sätt som när vi vaknar, det är inte 

samma erfarenhet som att vila i sängen och stirra upp i taket i åtta timmar. I sömn menar Leder 

att vi finner ”the radical anonymity of natural existence,” ett tillstånd som han liknar med födsel. 

Ingen minns att de fötts eller hur det var innan de kom till att vara som något som kan ta upp 

                                                 
54 TAB, s. 58 
55 TAB, s. 69, 77 
56 Slatman, s. 121 
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näring och växa; den egna begynnelsen liksom sömnen karaktäriseras av frånvaro, och döden 

är den finala frånvaron.57 

Många människor har blivit ”återupplivade” genom medicinska verktyg som defibrillatorer 

och adrenalinsprutor. Det förekommer dokumenterade vittnesmål från återupplivade människor 

som berättat hur det är att vara precis innan återupplivning och vilken mening detta haft för 

personen i fråga. Men att vara död och alltid fortsätta vara död (”hjärndöd”) kan ingen levande 

människa tala om. Fenomenet koma, från grekiskans κῶμα som betyder djup sömn, är lika 

mystisk som sömnen själv och uppkommer i många olika former beroende på anledningen till 

koman och vilka trauman personen utstått. Upplever personen i koma sjukdom eller skada? För 

den komatösa personens omgivning är det något som inte står rätt till. Liksom upplevelsen av 

den egna sömnen varje natt varierar människors erfarenheter av koma, även om det generellt 

betecknar personer som inte är vid medvetande.58 Idag kan livsuppehållande teknik förhindra 

komatösa från att dö. För människor utan tillgång till tekniken leder tillståndet nästan alltid till 

säker död om de inte snart vaknar.  

Två fragment från Herakleitos lyder: ”för de vakna är världen en och gemensam, men varje 

sovande vänder sig in mot sin egen” och ”död är allt vi ser som vakna, allt vi ser sovande är 

sömn”.59 I flera av Herakleitos fragment förstås vakenhet som möjlighet till kunskap och 

sömnen som metafor för ignoransens isolerade landskap, likaså finns ett tydligt cykliskt 

resonemang mellan liv och död och vakenhet och sömn. Vi ser död materia omkring oss varje 

dag; döda organismer, död materia, organismer gående mot död. Vad var vi innan vi var födda, 

om inte döda, då båda dessa tillstånd inbegriper ett icke-erfarande? Ett påstående som detta kan 

protesteras mot, då du endast kan vara död för att du en gång ha levt. Ur ett 

förstapersonsperspektiv av erfarande är detta inte ett kontroversiellt påstående. Paradoxalt nog 

förnimmer vi död i livet medan döden i sig utgör ett tillstånd av icke-förnimmande, av icke-

existens, vilket även passar in på en beskrivning av existensen innan graviditet och födsel. Vi 

                                                 
57 De filosofer Leder citerar isolerar födsel till början på det egna livet och ignorerar kommandet till vara i 

livmodern (biologisk eller artificiell). Tidigare nämndes den oönskade graviditeten som ett parasitiskt och 

sjukdomsliknande tillstånd, i fallet av den önskade graviditeten (och möjligtvis den oönskade också?) sätts den 

dualistiska kroppsidentiteten på spel i dubbel bemärkelse. Graviditeten inbegriper upplevelsen av en kropp i den 

egna kroppen, är det ”jag” eller ”vi” som upplever något, som handlar, som förflyttar sig? Se vidare forskning i 

Jonna Bornemark & Nicholas Smith (red.), Phenomenology of Pregnancy, Södertörn philosophical studies, 

Huddinge, 2016. 
58 Dean Cvetkovic, & Irena Cosic. (red.), States of consciousness : experimental insights into meditation, 

waking, sleep and dreams, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Heidelberg, 2011. s. 32 Det finns många olika 

berättelser från personer som varit i koma; en del uppger att de haft mardrömmar, andra att de kunnat höra delar 

av konversation från deras omgivning eller att de hallucinerat. 
59 Herakleitos [övers. Håkan Rehnberg m. kommentar av Hans Ruin], Fragment, Kykeon, Lund, 1997. Fr. 89 

och 21, s. 184 och s. 55 
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är som mest ensamma i sömnen; avskurna från vår kropp och dess smärtor, i vårt eget isolerade 

landskap. Få upplevelser är lika behagliga som den att hänge sig till sömnen, när vi endast ser 

sömn och erfar på ett mycket annorlunda sätt än vid vakenhet. Det är alltså när vi är vakna som 

vi ser död, medan vi sovandes i vår ensamhet endast ser sömn. Kanske är Heideggers påstående 

att vi alla dör ensamma något felaktig, kanske är döden vår största gemenskap medan döendet 

är den största ensamheten, och vad, frågar vi oss, är skillnaden mellan att vara levande och att 

vara döende?  

 

2.2 Den tudelade kroppen 

 

2.2.1 Cartesiansk dualism och kroppsidentitet 

 

The tendency to thematize the body particularly at times of disruption helps establish an association between 

corporeality and its dysfunctional modes. The body is seen not only as Other to the self, but as a definite threat to 

knowledge, virtue, or continued life. Dualism thus reifies the absences and divergences that always haunt our 

embodied being.60 

 

I hälsa, menar Leder, är vi vår kropp.61 I denna transparens och självglömska är vi ett och 

samma med den. I sjukdom och smärta befinner vi oss i exil från världen och från vår kropp 

samtidigt som vi kraftigt dras in i kroppen då den tvingar oss till att uppmärksamma den. 

Uppfattningen av tiden förändras. Den syssla som förut utfördes i en svepande rörelse kräver i 

smärtan flera koncentrerade moment under längre tid. Smärtan drar oss in i ett nu vi vill fly. En 

kronisk smärta är i denna bemärkelse en smärta orsakad av tiden själv, en smärta utan mening 

som kommer att plåga oss för resten av våra liv.62 Smärtan delar oss itu, menar Leder, och det 

är då vi upplever en dualism mellan cogito och res extensa. Slatmans angrepp mot Descartes 

isolerade cogito tar sin utgångspunkt i en fundamental upplevelse av strangeness; jag är inte ett 

isolerat jag i en kropp för att jag alltid uppfattar mig själv genom min kropp och genom de 

andras blickar. 

Leder och Slatman angriper alltså Descartes på två olika sätt; Leder menar att vi upplever en 

sammansmältning med kroppen när vi är vid full hälsa, men vid sjukdom tenderar vi att uppleva 

oss själva som ett isolerat cogito i en smärtande kropp som gör motstånd. I hälsan upplevs inte 

denna dualism. Slatman menar att vi alltid befinner oss i denna dualism, men den är än mer 

                                                 
60 TAB, s. 108 
61 TDB, s. 15 
62 TDB, s. 2, 14–15 
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komplex än Descartes hävdade. Vi speglar oss alltid i andra människor, och erfarenhet skulle 

inte finnas om vi inte speglade oss i dem. Descartes menar att cogitot är fullkomligt avskuret 

från alla yttre krafter och erfarenheter, då han inte utgår från denna fundamentala 

intersubjektiva spegling. Detta vore motsägelsefullt eftersom Descartes påstår att cogitot erfar 

omvärlden, det kan aldrig ens meditera sig till att helt skilja sig från världen. Det är inte möjligt 

för cogitot att vara en separat enhet enligt Slatman, snarare är cogitot essentiellt två jag som 

inte sammanfaller med varandra.63 Jag tänker därför finns jag = ett jag erfar att ett jag erfar. 

Vi tolkar alltså inte in Descartes teori om cogitot i den mekaniska kroppen utan vi upplever 

att det finns ett isolerat jag i en smärtande kropp vid sjukdom, menar Leder. Slatman 

argumenterar att cogitot aldrig helt är sig självt, inte ens i hälsa. Det kan inte sammanfalla med 

sig självt eftersom det är uppdelat i två: 

 

Although individual consciousness is pivotal in perception, this ’sphere of ownness’ always already reaches 

out to otherness since the perceiving individual is ‘narcissistic’ in the sense that he or she mirrors 

him/herself in others. Hence, narcissism does not refer to solitude or solipsism; it refers to intersubjectivity. 

The mirror does not simply allow me to coincide with myself […] it also causes a kind of rupture. If we 

assume, like Descartes and Leibniz, that our ‘I’ is in fact an inner thing that coincides with itself, a pure 

kind of self-consciousness, then the mirror shatters this assumed inner unity by giving me an exterior. The 

mirror ‘draws my flesh into the outer world,’64 

 

Det cartesianska cogitot är en treenighet eller trialism snarare än en dualism.65 Cogitot i sig 

består av två icke-sammanfallande jag som relaterar till en specifik massa av res extensa som 

cogitot identifierar sig med, och denna akt av att ett tudelat cogito identifierar sig med denna 

res extensa är komplex, vilket Slatman demonstrerar. I referens till Slatmans arbete 

argumenterar Leder i det senare verket The distressed body för att denna trialism är en effekt 

av den cartesianska/kapitalistiska förståelsen av kroppen som inanimate matter (som 

uppkomsten till liv), vilket demonstrerades i 2.1.66 Medan Slatman skulle instämma i detta 

menar hon att upplevelsen av kroppen och den egna identiteten som en trialism härrör ur 

erfarenheten av oss själva (det tudelade cogitot) och vår kropp, inte ur det cartesianska 

inflytandet på medicinsk teori eller kapitalism. Både Slatman och Leder försöker lösa denna 

tredelade konflikt genom olika typer av materialism. 

                                                 
63 Slatman, s. 62 
64 Slatman, s. 97 
65 Intervju med Drew Leder över Skype, 17/1-18 
66 TDB, s. 135 
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Just för att vi är sociala varelser som alltid betraktar oss själva utifrån de andras och vår egen 

blick finns det från början en splittring i vår identitet, både psykisk och fysisk. I individens rum, 

det som vi tidigare definierat som ett kulturellt betingat rum med olika trosföreställningar om 

världen, tar individen med sig erfarenheter och kunskap från teoretikerns rum och praktikerns 

rum. Erfarenheter och kunskaper i dessa rum är aldrig isolerade, liksom teori och praktik 

påverkas av kulturella föreställningar (borde det vara tillåtet att bedriva stamcellsforskning? är 

det etiskt att könskorrigera spädbarn och barn? vem får hantera och dissekera en död kropp?) 

påverkas kulturella föreställningar av medicinska teorier och praktik just på grund av deras 

vetenskapliga karaktär som inte ger individen mening, utan kunskap. En trosuppfattning kan ge 

en medicinsk behandling mening, men inte kunskap på samma sätt som den medicinska 

vetenskapen. 

Organtransplantation innebär att en dubbel acceptans av identitet måste äga rum hos 

individen. Å ena sidan måste ”kroppen” acceptera donatorns organ och å den andra sidan måste 

”psyket” acceptera ett organ, och det senare har Slatman konstaterat sammanfaller lika lite med 

sig självt som det sammanfaller med dess kropp och dess nya organ. I samband med 

transplantationen måste patienten inta immunförsvarsnedsättande medicin för att kroppen inte 

ska stöta bort den främmande materian. Om en person drabbas av njursvikt och behöver en ny 

njure från en donator är det ofta en partner som frivilligt anmäler sig för att donation. Vid 

donation från en partner är patientens immunförsvar mer benäget att stöta bort det nya organet 

just för att patientens immunförsvar lärt sig att känna igen en partners kropp som ”annan”, som 

”främmande”67 

I Slatmans analys av handtransplantationerna som gjordes på Clint Hallam och Denis 

Chatelier konkluderar hon att om cogitot hade varit isolerat och sammanfallit med sig självt 

hade den psykologiska integrationen av ett nytt organ inte varit problematisk överhuvudtaget 

då det dualistiska cartesianska cogitot relaterar till kroppen som en maskin. Hallam fick en ny 

högerhand transplanterad 1998 och bad om att få den bortopererad 2001 då han trots stor 

funktionalitet inte kunde inkorporera den donerade handen i sin egen identitet – den var något 

främmande som satt fast på hans kropp. I upplevelsen av handen framstod den som just det; 

handen, inte som hans hand. Chatelier fick en dubbel handtransplantation år 2000 och lyckades 

efter en tid återfå både funktion och identitet i de nya händerna. Det kan ha varit signifikant att 

                                                 
67 Alvin E. Roth, Who Gets What – and Why: The New Economics of Matchmaking and Market Design, 

Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2015. s. 30 Alvin E Roths program kan matcha patienter och föreslå 

”byten” av kompatibla donatorer. Om min partner är sjuk kan jag donera en njure till en annan person som 

behöver den, vars partner kan donera sin njure till min partner. 
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Hallam endast genomgick transplantation av en hand istället för två. Han hade redan en 

’normal’ hand som var en del av hans identitet sedan barndomen, vilket kan ha haft en inverkan 

på hur den nya handen erfors utifrån funktion och identitet.68  

Det är inte endast levande materia som innebär komplikationer i relation till den egna 

identiteten, även så kallad död materia som aldrig varit levande kan resultera i svårigheter vid 

inkorporering. Exempelvis kan metallimplantat leda till hypersensitivitet gentemot metall,69 

och livräddande teknologi som implanterbar hjärt-defibrillator kan påverka patientens 

vardagliga liv i både positiv och negativ bemärkelse. Syftet med det senare implantatet är att 

personer med förmaksflimmer, en hjärtsjukdom som innebär försämrad pumpfunktion och kan 

leda till att blodproppar bildas, med en elstöt likt en extern defibrillator kan chocka hjärtat 

tillbaka i rätt rytm. Implantatet igenkänner hjärtrytmen och chockar den tillbaka i rätt takt, vilket 

medför att patienten själv inte gör ett aktivt val att starta igång sitt hjärta utan är utlämnad till 

plötsliga, smärtsamma elchocker som liknats med att ”bli sparkad i bröstet av en åsna.” 

Personen räddas från döden flera gånger och vet aldrig när stöten kan komma; under en 

föreläsning, på ett flygplan, under bilkörning. Detta leder ofta till oro, ångest, och depression, 

som behandlas med meditation, kognitiv beteendeterapi, psykoaktiva läkemedel, stödgrupper 

et cetera, som enligt Leder vidare uppmanar till den cartesianska uppdelningen av ett tänkande 

psyke och en mekaniskt förstådd kropp. Han menar att terapin borde arbeta med att hantera 

själva materialiteten i defibrillatorn, patienten borde få bekanta sig med materian och göra den 

till sin egen. Ponera att en patient fick möjligheten att ingravera sin defibrillator med en text av 

stor betydelse för patienten själv; ett ord, en bön, eller kanske ett skämt i syfte att förvirra 

framtida arkeologer. Kanske kan defibrillatorn bli välsignad av en präst eller på annat rituellt 

sätt komma att identifieras med den egna kroppen? 

Kroppens gränser är otydliga och förhandlingsbara, både till insida och utsida. Dagligen 

absorberar våra kroppar främmande bakterier som är essentiella för vår matsmältning, en del 

kroppar tolkar ofarliga ämnen som livsfarliga inkräktare och reagerar allergiskt, en kropp stöter 

bort en kroppsdel som tidigare varit en del av kroppen, andra kroppar accepterar proteser som 

är gjorda av metall. Därför sitter identitet i kroppen, både dess yttre och inre. Nancy talar i 

L’Intrus om både hans sviktande ursprungliga hjärta och hans nya donerade hjärta som 

inkräktare; det sviktande hjärtat som hotar att bli hans död, och det nya hjärtat som är 

främmande och hotar hans liv genom transplantationsrelaterade komplikationer. Han kan inte 

                                                 
68 Slatman, s. 76–82 
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 Frigerio, E., Pigatto, P. D., Guzzi, G. and Altomare, G., “Metal sensitivity in patients with orthopaedic 

implants: a prospective study”. Contact Dermatitis, 64, 2011, 273–279. doi:10.1111/j.1600-0536.2011.01886.x 
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se det nya hjärtat, men den blotta vetskapen om att det finns där påverkar hans upplevelse. För 

att förklara situationen sa hans läkare: ”[your] heart was programmed to last fifty years. And so 

for you to go on living you needed to receive a heart from someone else.”70 Detta fall av 

godtycklig determinism från läkaren illustrerar det Sachs poängterar, att biomedicinen aldrig 

kan ge ett ”varför” till sjukdomen. Beskrivningen implicerar kroppen förstådd som maskin med 

en okänd tillverkare, och hans tänkande jag som ett spöke i denna maskin. Nancy avslutar texten 

med att referera till sig själv som en levande död, en android från en science fiction-novell. 

Detta är vad inkräktaren gör med honom; det sjuka hjärtat och det nya hjärtat.  

 

I stunden av skrivandet för denna text nalkas världens första huvudtransplantation. Dr. Sergio 

Canavero hoppas kunna transplantera en donatorkropp till den frivillige Valery Spirodonovs 

huvud. Spirodonov har Werdnig-Hoffmans syndrom (spinal muskelatrofi) vilket innebär att 

hans muskler är försvagade och förtvinar, han är rullstolsburen och behöver ständigt hjälp av 

sin omgivning. Oavsett vilka patienten och donatorn blir är de filosofiska tvivlen många. Utöver 

frågor om huruvida detta överhuvudtaget kan vara möjligt inom den snara framtid som 

Canavero hoppas och om Canavero bör anklagas för vållande till annans död om 

transplantationen misslyckas, är en av de mest frestande frågorna här: innebär detta att vi kan 

komma att få veta ”var” medvetandet är? Människans själ, psyke, personlighet? Kommer 

Spirodonov att vara ”samma person” i den nya kroppen? Vem kommer det vara som vaknar 

upp? 

En viktig distinktion mellan den levande kroppen och den levda kroppen görs ofta av 

fenomenologer som studerar hälsa och sjukdom för att inte upprätthålla den cartesianska 

dualismen av res cogitans och res extensa som två isolerade substanser. Kroppen är en levande 

kropp utifrån biomedicinens tredjepersonsperspektiv (den definieras såsom levande, dock har 

vi konstaterat i 2.1 att definitionen av liv är otillfredsställande) och en levd kropp utifrån ett 

förstapersonsperspektiv. Den levda kroppen ”is an intentional arc – a body schema – that makes 

it possible for me to exist in space and time and experience a world shared with others.”71 Många 

fenomenologer, Slatman inkluderad, illustrerar denna distinktion genom begreppen Körper och 

Leib, där Körper är den levande kroppen och Leib den levda kroppen. På en medicinsk teoretisk 

nivå är den hälsosamma kroppen en kropp utan sjukdom, vilket är en omöjlighet i praktiken då liv, 

                                                 
70 Jean-Luc Nancy, The Intruder i Corpus, övers. Richard A. Rand, Fordham University Press, New York, 

2008. s. 244 
71 Svenaeus, “A Defence of the Phenomenological Account of Health and Illness” (2017), The Journal of Medi-

cine & Philosophy, s. 5 
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lidande och sjukdom är tätt sammanflätade och i vissa fall oskiljbara. Men utifrån ett 

förstapersonsperspektiv kan denna definition av hälsa ändå fungera, menar Leder. Om jag upplever 

mig själv som ”fri från sjukdomar,” att jag kan orientera mig i världen utan att min kropp förhindrar 

mig – då har jag en hälsa som är en tyst harmoni, jag uppfattar mig själv som vid hälsa och behöver 

inte uppsöka medicinsk hjälp för något. Upplevs inget lidande kan en person uppleva sig vara vid 

hälsa. Svenaeus påpekar att till skillnad från biomedicinen ämnar fenomenologin inte finna kausala 

orsaker till varför en person upplever illness: 

 

I do not experience my body and my life situation in an unhomelike manner because I am ill. Causal claims 

belong to the scientific world of diseases, which forms a necessary complement to the illness-understanding 

analysis in medical practice (Svenaeus 2000, part 3). Bodily alienated, unhomelike being-in-the-world is 

constitutive of illness; this conceptual structure and definition show us what illness (and health indirectly) 

consists in.72 

 

När Sachs påstår att illness-dimensionen av hälsa har blivit medikaliserad och objektifierad är 

det av anledningen att patienter (”lekmän”) förstår illness som liktydigt med symtom, något 

som kausalt uppkommer för att de är sjuka. Detta beror på biomedicinens inflytande i kulturen, 

att den inte isoleras till blott vetenskap och kunskap utan förklarar en individ som individ, den 

ger illusionen av mening genom kausala förlopp: ”någon har fått en sjukdom för att…” 

Fenomenologens syfte är inte heller att förklara sjukdomens eller behandlingens mening för 

individen. Fenomenologen måste positionera sig i relation till naturvetenskapen. Står 

fenomenologen i teoretikerns rum? Teoretikerns möte med praktikern? Praktikerns möte med 

patienten? I individens kulturella rum? 

Är en biolog en biolog för att hon utbildat sig akademiskt?73 Hur skiljer teori och praktik i 

denna fråga? Den medicinska praktikern gagnar både sig själv och patienten genom ett 

fenomenologiskt tillvägagångssätt vid behandling av det mänskliga lidandet, så vem är 

fenomenologen? Fenomenologi är en gren av filosofi, och metoden i sig är tillgänglig för var 

och en – det som utmärker fenomenologen är att den fenomenologiska reduktionen till ett pre-

naturvetenskapligt kunskapstillstånd ska tillämpas systematiskt och fenomenologens validering 

sker genom att dokumentera samt ständigt pröva sina förståelser i kommunikation med andra 

människor. Fenomenologins syfte är att förstå, snarare än att förklara, vilket är varför 

fenomenologen bemöter tredjepersonsperspektivet utifrån ett förstapersonsperspektiv. Detta är 

                                                 
72 Svenaeus (2017), s. 15 
73 Kan hen utföra samma handlingar, exv. dissekera döda djur eller uttala sig om ämnet i media, och kallas 

biolog, om hon studerat på egen hand utanför akademi?   
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varför jag vill påstå att fenomenologen tar sin utgångspunkt i individens kulturella rum, och att 

det är utifrån detta vi kan finna generella strukturer för hälsa. Fenomenologens uppgift, liksom 

medicinen, är inte att ge individen en specifik mening med sjukdom och medicinska 

behandlingar. Dennes undersökningar berör mening i formen av förståelser utifrån ett 

förstapersonsperspektiv. 

Slatman bryggar begreppen Körper och Leib med hjälp av Nancys differentiella materialism 

(se 2.2.2) och konstruerar en Leibkörper med formeln ”jag är den kropp jag har”, ett tudelat 

cogito i relation till en specifik res extensa vars gränser är förhandlingsbara.74 Vi sammanfaller 

inte med vår kropp, menar Slatman, vi är den inte i hälsa utan vi är den för att vi har den. Det 

begrepp hon använder sig av är coincide, co-inside, vi är inte ett (co-insiding) odelbart jag med 

vår kropp men kan ändå inte åtskiljas. Jaget lever genom sin kropp som också är ett objekt ute 

i världen som andra kan uppfatta, därför kan det splittrade jaget inte sammanfalla med den 

materiella kroppen. Vi upplever en dubbel alienation i vår kropp; vi är fundamentalt alienerade 

i relation till vårt eget jag och kropp, vid illness upplever vi ännu en alienation i relation till 

kroppen genom upplevelser av smärta, illamående, feber, et cetera.  

Med andra ord, det handlar inte om ett ’jag’ som inte sammanfaller med sin kropp utan ett 

jag som inte sammanfaller med sitt jag. Detta/Dessa dubbla ’jag’ relaterar till kroppen genom 

de andras blickar, vilket speglas redan i ”jag tänker, därför finns jag” vilket inkluderar ett jag 

som erfar att ett annat jag erfar. 

Det ramverk Slatman presenterar innebär fortfarande upplevelser av splittring. I slutet av 

The absent body visualiserade Leder ett kulturellt skifte från cartesianism till något som kunde 

influeras av exempelvis neokonfucianism. I det verket arbetar Leder med en passiv hälsoteori 

som modifieras i det senare arbetet The distressed body. I det senare lägger han grunden för ett 

mer aktivt hälsokoncept, och aktiviteten återfinns primärt i meningsskapandet av den egna 

existentiella situationen, och sekundärt i ritualiseringen av den västerländska medicinens 

praktik genom en ny form av materialism. Hur kan människan vid tillstånd av dysappearences 

förstå sig själv som en del av ett generöst universum och ge den medicinska behandlingen 

mening? 

Den kapitalistiska modell som den västerländska medicinen befinner sig i, och dess rötter i 

cartesianismen som behandlades i 2.1.1, uppmanar till en upplevelse av ensamhet: 
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The self is understood as largely disconnected from its embodiment, which can be treated as a mere machine and 

commodified. By much the same logic, the self is disconnected from the natural world, the latter viewed as a 

passive matter. Moreover, selves are disconnected from one another. In the Cartesian epiphany of the cogito, we 

find knowledge grounded in a self-enclosed consciousness. This resonates with the self-interested individual of 

capitalism relating to others in attenuated modes. […] Hospitals, administrators, payment systems, and clinicians 

all prefer to treat patients one at a time, detaching them as individuals from their meaningful relationships75 

 

Descartes förståelse av sjukdom som blott ett maskinellt fel (funktionsbrist) hemsöks enligt 

Leder av en grav dödsångest som satt sina spår i både den medicinska praktiken och teorin, och 

därmed den enskilde individens förståelse av sig själv, då vi influeras av idéerna som dominerar 

de medicinska rummen som tillhör vår livsvärld.76 Descartes fruktade döden och ämnade med 

sina medicinska studier vidmakthålla sin hälsa och leva tills det att han blev hundra år gammal. 

Den kunskap som utrönas från liket går till att bemästra naturens sjukdomar och förlänger 

därmed livet. Döden blir paradoxalt nog livets beskyddare samtidigt som det är hotet om dess 

förintande. Döden bemöts som den andres död, som det döda liket som avslöjar alla sina 

hemligheter för naturvetenskapens blick, varpå döden neutraliseras.77 När människan applicerar 

naturvetenskapens blick på sig själv finner hon sig utlämnad i ensamhet inför ett apatiskt 

universum. Detta är varför Leder, likt Slatman och Nancy vill formulera en ny typ av 

materialism som kan ge upphov till en upplevelse av närhet till (och, kanske till och med enhet 

med?) naturen och hennes medmänniskor. 

  

2.2.2 Materia som skillnad 

 

We are so intimately one with our bodies that if the body is treated in a reductionist way, the self is also diminished. 

Hence the paradoxes of modern clinical treatment – the patient reaches out for all the powers of medicine, but feels 

degraded under the doctor’s gaze; elders are promised the dream of near-immortality, but undergo needlessly 

prolonged deaths through high-tech care. The sense of vulnerability and suffering envelops even physicians, whose 

rates of suicide and substance abuse are inordinately high.78 

 

Modern medicin kännetecknas av två typer av materialism: penning-materialism och mekanisk 

materialism.79 Pengar är vad som driver och beslutar om ett flertal företeelser inom medicinen; 

medicinska utrymmen, tekniker, försäkring, tillgång till vård, val av vård, forskning, et cetera. 
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76 TDB, s. 138–139 
77 TAB, s. 148 
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79 TDB, s. 71 
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Pengar är det minst konkreta som existerar och är det som styr över teoretikerns möjligheter att 

forska och integrera forskning in i praktiken, patientens konkreta och fysiska symptom, och 

praktikerns möjligheter till att hjälpa patienten. Denna materialism bygger på en abstraktion, 

och dominerar framförallt det vi här har lärt känna som praktikerns rum. 

Mekanistisk materialism är besläktat med det som ovan nämnts som reduktionism – den 

sedan Descartes naturvetenskapliga strävan att kunna reducera all materia till den minsta 

beståndsdelen för att utifrån den kunna förklara allt, reducera varje sjukdom och åkomma till 

en specifik plats i kroppen för att sedan kunna korrigera vad som felar, likt ett kugghjul i en 

klocka. Det förekommer också förhoppningar om att kunna finna platser till ännu mer abstrakta 

koncept som känslor, moral och medvetande (som i fallet med den stundande 

huvudtransplantationen). Endast det som kan omvandlas till matematik kan påstås ha objektiv 

verklighet, vilket även i detta fall bygger på en serie abstraktioner där patientens verkliga 

symtom och smärta byts ut till en maskin vars varningslampor blinkar, och vars felande delar 

kan bytas ut. Denna typ av reduktionism till en specifik plats i organismen har hjälpt 

forskningen ofantligt mycket med att utveckla många olika typer av medicinska ingrepp och 

hjälpmedel, men det riskerar alltid patientens välmående om hon endast behandlas i teoretikerns 

rum, vilket denna typ materialism särskilt dominerar.  

Svaret är inte att inta en prompt antimaterialistisk position som skulle ignorera dessa tidigare 

nämnda ingrepp och hjälpmedel som bistår människor varje dag. Leder föreslår vad han kallar 

autentisk materialism, en integration av dessa medicinska framsteg in i ett holistiskt ramverk. I 

sitt tidigare arbete betonade Leder den kulturella vikten av att gå ifrån den cartesianska 

förståelsen av psyke/kropp och antydde om möjligheterna från neo-konfuciansk filosofi att 

förstå dessa två som en helhet. I The distressed body influeras förståelsen av psyke och kropp 

som sammanflätade av neo-konfucianism och även olika naturvetenskapliga diskurser utifrån 

ett fenomenologiskt arbetssätt; alla människor är en del av den omringande naturen och ultimat 

hela universum – formade från stjärnstoff; vi kom från en annan kropp, vårt utsatta liv 

skyddades och fostrades av andra liv, och vi kan ge liv vidare genom vår egen kropp. Leder 

skriver: “The ’separate self’ is thus something of an abstraction from this rich structure of 

intertwining. […] We think, as much as breathe or eat, through multiple membranes of 

exchange, including the Internet.”80 En författares idéer transplanteras in i läsaren. Genom 

språk, kroppsgester, kultur, böcker, beröring et cetera, interpenetrerar våra kroppar, trots det 

att den medicinska praktiken inom ramen för ett kapitalistiskt samhälle och den cartesianska 
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synen på kroppen uppmanar till upplevelser av ensamhet genom godtyckliga avgränsningar. 

Att dö och donera sina organ är ett sätt att dö tillsammans med någon, mitt organ lever vidare i 

en annan varpå jag kan dö igen med henne, menar både Svenaeus och Leder.81 Vi måste med 

Leders ord ”rehumanize and resacrilize” medicinsk praktik – psyke och kropp måste förstås 

som krafter inte motsatta varandra i en dualism utan som fundamentalt sammanflätade.82 

Denna ”om-sakralisering” bygger Leder på kliniska exempel som rör läkemedel (mer 

specifikt pillret), organtransplantation och implanterbar medicinsk utrustning (som 

pacemakers, proteser). Liksom det finns ”a pill for every ill” finns det också ”an ill for every 

pill”; läkemedelsmarknaden styr både vad som sker i de medicinska rummen och influerar den 

egna individens uppfattning om pillrens effekt. Tron på att pillret ska fungera och vilken mening 

behandlingen som personen genomgår har stor inverkan på behandlingens effekt. När en ny 

Alvedon av högre kostnad, och som påstår sig ha snabbare inverkan, kommer ut på marknaden 

reagerar individer på olika sätt: en del köper den snabbverkande och finner att den verkligen 

absorberas snabbare än den äldre varianten, andra köper den och anser att den är precis som 

”vanlig” Alvedon. En del i den sista gruppen kanske upplever en omedelbar skepsis ur ett 

konsumentperspektiv och förlorar i längden tilltro till läkemedel i stort. De förväntningar som 

en person har på medicinen hon ska få har stora konsekvenser på hur hon upplever att den 

hjälper henne, både placebo- och den mindre kända noceboeffekten har dokumenterats i otaliga 

experiment. Placebo har visats ha upp till 90% effektivitet och Sachs menar att den tidiga 

medicinska historien kan förstås som placeboeffekternas historia.83 Det finns även studier som 

vittnar om så kallad ”voodoo död” eller ”psykosomatisk död” där blotta en individs tro att hon 

kommer dö resulterar i dödsfall, vilket vidare bevisar att förväntningar och mening påverkar 

hälsa, behandling och sjukdom.84 Leder menar att tron på pillret inte bör överges utan 

omformuleras. Individer bör aktivt relatera till pillret som en gåva från ett generöst universum. 

Sjukdomens tendens att splittra självet i upplevelser av kroppsdualismer är konstaterad och vi 

bör förstå pillret som en möjlighet för kroppen att själv läka igen denna spricka. 

Här kan en viktig skillnad göras mellan den biomedicinska definitionen av hälsa som 

avsaknad av sjukdomar, Gadamers koncept om hälsa som balans, och Leders läkning av en 

spricka. Hälsa som avsaknad av sjukdomar är ett ouppnåeligt mål och beskriver ett tillstånd 

som ingen människa befinner sig i. Gadamer menar att medicinen kan hjälpa den sjuke att 
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komma ”i balans” efter att en sjukdom stört och orsakat en obalans – medicinen återställer vår 

balans. Detta ”åter” inbegriper ett tillbakagående, att gå tillbaka till en redan svunnen hälsa.85 

Att läka en spricka inbegriper att gå vidare med ett ärr. Ibland läker sprickan väl och glöms 

bort, andra sprickor kan inte läkas utan åtgärder tas för att sprickan inte ska sprida sig. Varje 

person kan aktivt skapa en personlig ritualisering och sakralisering av pillret som bidrar med 

östrogen, serotonin, antihistaminer, ibuprofen, eller annan aktiv substans, som är skapat för att 

frigöra hennes egen möjlighet till att läka sprickan.86 

Centralt för en autentisk materialism ligger i akten av beröring, menar Leder. Avslappning 

är det som påminner oss om livet innan livet, om ett universum som inte bara är hotfullt, vilket 

gör det till en både fysiologisk och ontologisk position.87 Den blotta intentionen i en beröring 

kan vara helande, liksom den kan vara destruktiv. Kroppar som interpenetrerar kan endast göra 

så för att de identifierar en skillnad mellan varandra i en delad värld.88 

Slatman argumenterar, som ovan nämnts, att vårt ‘jag’ i sig självt är ett icke-sammanfallande 

jag; ”when you state ‘I suffer’, you are implying two egos, one extraneous to the other, and yet 

they touch.”89 Hennes analys redogör för den cartesianska modellens omöjlighet och hur jaget 

simultant befinner sig i både tänkande och kropp. Hon presenterar med hjälp av Nancy 

poneringen att ”I am outside to myself,” vi upplever oss själva från utsidan av vår kropp.90 En 

del av den kroppsliga identiteten sitter på utsidan och vi reagerar på smärta därifrån. Vid 

upplevelsen av mitt rusande hjärta eller min smärtande mage lägger jag handen på huden och 

undersöker utifrån; smeker, masserar, klämmer. Jag ser ned på min kropp för att undersöka den, 

lyssnar till ljuden från min bubblande mage, räknar min puls, tolkar mina upplevelser utifrån 

rummet jag är i. Relationen till mitt inre sker genom mitt yttre för att det mest intima är på 

utsidan: ”[in] the intimacy of my experience of my ’own’ body I am outside of myself – I am 

ex-posed.”91 Jag är öppen för det som är annat i mig. 

Begreppet ’intimitet’ relaterar etymologiskt till ’interiör’, varav det senare enligt Nancy har 

en både spatial och psykologisk mening. Det mest intima befinner sig innerst i oss, vilket gör 

intimitet starkt relaterat till min egen identitet och jag söker den utifrån: 

                                                 
85 DGH, s. 174, 195 
86 TDB, s. 67–69. Det engelska ordet som Leder använder är split, och huruvida vi bör översätta detta till spricka 

eller delning är av vikt. Jag argumenterar här för användningen av ”spricka” då detta begrepp implicerar en 

delning. Leder själv lägger stor vikt i helandets relation till helhet och helighet, att göra hel. För att inte hamna i 

samma bestämning av behandlingen som en återställning menar jag att vi bör förstå detta som en ny helhet med 

spår av en tidigare delning, därav valet att översätta split till spricka.  
87 TDB, s. 54 
88 TDB, s. 143 
89 Nancy, s. 248 
90 Slatman, s. 131 
91 Slatman, s. 135 
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There has always been a close tie between the concept of ’self’ and this assumed psychological interior. In 

Western philosophy, we see that the idea of self or person was developed in earnest only after the 

Confessions by Augustine (354–430 AD), in which he explores his self by descending into the depths of 

his memory. From that time, the notion evolved that we will find our true self by gazing inward.92   

 

Augustinus verk, liksom Descartes, hemsöks också av en påträngande dödsångest. Han fruktar 

det kristna dopet som för honom innebär att ”dö för att inte dö”, att dö i dopet för att bli upptagen 

i Guds evighet. Augustinus väg till insikten om den kristna tron som den sanna tron gestaltas 

genom formen av en bekännelse. Vem var han, vem är han och vem kommer han att vara? Han 

skriver, 

 

jag är splittrad i tider vars följd jag inte känner […] förrän du, min Gud, min nåderike Gud, ur denna 

förskingring och vanställdhet skaffar samman allt det som är jag, och formar och befäster det i evighet.93 

 

Det mänskliga jaget är splittrat för att det, till skillnad från Gud, befinner sig i tider. Ett nu kan 

aldrig reduceras till någonting mätbart, det är endast genom det egna minnet som människan 

kan möta sig själv eftersom hon minns det hon gör och vad hon gjort, och därmed kan ponera 

vad hon ska göra. Eftersom tiderna – nutid, dåtid, framtid – alltid befinner sig i samtidighet i 

vårt minne bör vi snarare tala om dem som det pågåendes nu, det förgångnas nu och det 

kommandes nu.94  

Slatman menar att rörelsen av att vända sig inåt för att finna sitt ’rätta jag’ började hos 

Augustinus och tog sig vidare uttryck i Descartes meditationer. Kroppen själv är metoden för 

att nå denna inre psykologiska interiör och kunskap om Gud.95 Han skriver att han ”tvivlade ju 

på allt (så som de akademiska filosoferna sägs ha gjort)” och att detta endast resulterade i 

borttynandet av hans själ.96 Ett påtagligt tema i Bekännelser är nödvändigheten av både filosofi 

och religiös tro tillsammans. Nyplatonikerna besatt stor kunskap om allting varande men de 

                                                 
92 Slatman, s. 120 
93 Augustinus [övers. Bengt Ellenberger m. inledning av Ragnar Holte], Bekännelser, Skellefteå, Artos, 2003. 

11.29.39, 11. 12.16.23 
94 Forskning inom psykologi har länge funnit belägg för att i akten av att minnas en händelse återupplever 

personen i fråga minnet och förändrar det över tid. Se exv. Henry L. Roediger III & Kathleen B. McDermott, 

”Creating False Memories: Remembering Words Not Present in Lists”, Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory and Cognition, 1995, Vol. 21, No. 4, p. 803-814. 
95 Augustinus, 10.6.10 
96 Augustinus, 5.14.24 
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hade ingen tro och därmed ingen garant för deras kunskap – Guds ord är det som garanterar 

människans ord då Guds ord utsägs i samtidighet eftersom Gud inte finns i tiden.97  

Om det cartesianska cogitot sammanföll med sig självt, skulle det med Slatmans ord i så fall 

vara ”immunt” mot kroppsliga förändringar och på så sätt enkelt behålla sin identitet över tid 

utan någon aktivitet från cogitot.98 Cogitot skulle vara ett tänkande som erfar, och kroppen en 

maskin som adderar sinnesfakulteter för cogitot att erfara genom.  

De ovan nämnda typerna av materialism – penningmaterialism och mekanisk materialism – 

definierar materia i termer av Descartes res extensa, som det som äger utsträckning. Nancy 

menar att materia inte kan förstås som en substans (det underliggande) just för att en substans 

är något som existerar autonomt. Materia är inte en immanent densitet i formen av en sten, en 

penna, eller en hand. Materia är skillnad, ”through which something is possible as a thing and 

as some.” Det materiella ting som Descartes kallar res extensa är endast möjligt genom skillnad, 

våra erfarenheter av fysisk identitet vilar på skillnad. Vi kan endast vara oss själva för att vi 

skiljer oss från oss själva, och vår kropp är vår egen för att den är strange.99 

Kroppen är inte substans, det vill säga autonom i sig självt. Kroppen är ett subjekt, vilket 

Nancy definierar som ”att vara öppen” (ex-posed). Subjektet sammanfaller inte med sig självt 

för att det relaterar till sig självt. Subjektet (att vara öppen) är materia (skillnad) som relaterar 

till sig självt. Substans (autonomt) är motsatt till subjekt (att vara öppen). Substans förstår 

Nancy som massa, vilket en kropp inte kan förstås som, då är det inte längre en mänsklig kropp. 

”Where there’s a mass of bodies, there’s no more body, and where there’s a mass of bodies, 

there’s a mass grave,” massan är kadavret. Massa kan inte relatera till sig självt. 

Motsatsen till massa ligger i begreppet ’grupp’ [la foule], det kan finnas en grupp med 

mänskliga subjekt – aldrig en massa. Det är meningslöst att tala om ’kroppen’ eller ’en kropp’ 

för att det alltid finns en grupp med kroppar som alltid rör vid varandra. Den egna kroppen är 

inte massa då den alltid är berörd av andra kroppar, och av andra skillnader, som inte 

nödvändigtvis är mänskliga kroppar. Vi erfar att vi berörs av golvet, av pennan i handen, och 

av den egna handen. Av den anledningen är den mänskliga kroppen inte blott massa. 

’Vi’ menar Slatman innebär en skillnad mellan ’jag’ och ’annat jag’, och ’jag’ innebär en 

skillnad mellan ’jag’ och ’jag’. Denna skillnad finns a priori just för att det inte är något som 

avgörs av ett enskilt jag efter erfarenhet, skillnaden (materia) finns innan erfarenhet. Just för att 

vi kan erfara att bli berörda av all annan materia har vi en relation till oss själva, vi är delade. 

                                                 
97 Augustinus, 7.9.13-7.10.14 
98 Slatman, s. 122 
99 Slatman, s. 128 
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Vi är delar (substantiv) som delar (verb) med varandra. Att vara en kropp, att vara ett subjekt, 

är att vara beröring och att dela. 

I den andra meditationen jämför Descartes kroppen med vaxet, båda i detta fall förstådda 

som res extensa. Vad, frågar Descartes, avgör att vi kan säga att vaxet som är hårt och stelt, 

som sedan smälter och ändrar form helt och hållet, är samma vax som innan? Vi vet a priori om 

vaxets utsträckning (res extensa), och därmed dess möjlighet till föränderlighet och rörlighet, 

till skillnad från cogitot som aldrig ändras.100 Vaxet, med Nancys ord, är blott massa och har 

inte samma identitet som den mänskliga kroppen vilken är materia. Detta är varför denna logik, 

till skillnad från vad Descartes menade, inte kan appliceras på den mänskliga kroppen. 

 

2.3 Den aktiva kroppen 

 

2.3.1 Nordenfelt och aktiv hälsa 

Lennart Nordenfelt har utvecklat en modern holistisk teori om aktiv hälsa, till skillnad från de 

som har observerats hos Leder och en stor del av den fenomenologiska forskningen om hälsa 

som förstår hälsa som något i sig primärt passivt; en bakgrundsfunktion som tillåter oss att röra 

oss i världen och som förändras när vi drabbas av sjukdom. Nordenfelt utgår inte utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv utan utforskar sjukdom i uppdelningen illness/disease från ett i 

grunden psykologiskt/sociologiskt tredjepersonsperspektiv, dock med ett filosofiskt 

tillvägagångssätt.101 Hälsa definieras som följande: ”A is in health if, and only if, A is, given 

standard physical and societal circumstances, able to fulfill his vital goals”.102 Nordenfelt 

konstaterar att vilka dessa mål är har inget samhälle ännu formulerat, inte heller de ”normala 

omständigheterna” som skulle vara As utgångspunkt (statistiskt normalt? önskvärt normalt?), 

och exakt vad det innebär när någon befinner sig i onormala omständigheter.103 

Nordenfelt menar att hälsa som koncept inte beror av språkliga skillnader utan att konceptet 

är detsamma i alla olika samhällen, dock har dessa samhällen olika omständigheter och 

förutsättningar för att uppnå hälsa.  Kontinuerligt genom avhandlingen refererar Nordenfelt till 

både ”agenten” (förstapersonsperspektiv) och ”observatören” (tredjepersonsperspektiv), till 

                                                 
100 René Descartes [övers. Konrad Marc-Wogau], Valda Skrifter, Daidalos, Göteborg, 2017. s. 113-114 
101 Lennart Nordenfelt, On the nature of health : an action-theoretic approach, Reidel, cop., Dordrecht, 1987. s. 

35 
102 Nordenfelt, s. 120 
103 Nordenfelt åkallar en norm utan att undersöka vad denna norm är. Hudfärg, könskodning, ekonomiska 

tillgångar m.m försätter medborgare i västerländska samhällen i helt olika omständigheter (och då inte tal om 

den som inte är medborgare i ett land). Vem är i de normala omständigheterna? Nordenfelt, s. 126–127 

Nordenfelt inför senare begreppet ”accepted circumstances” som tycks utgå utifrån den enskilda individen 
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skillnad från en fenomenologisk analys som möter tredjepersonsperspektivet utifrån ett 

förstapersons-perspektiv. Fenomenologin har anklagats för att vara en solipsistisk filosofi i och 

med den fenomenologiska reduktionen såsom den bland annat förklaras i Husserls Cartesianska 

meditationer, att reduktionen skulle inbegripa en ensamhet och inte en (som Slatman 

demonstrerar) primärt narcissistisk spegling i andra subjekt som därmed konstituerar en 

grundläggande intersubjektivitet. Hos Nordenfelt förekommer två rena solipsismer i form av 

ett strängt förstapersonsperspektiv (agenten) och ett strängt tredjepersonsperspektiv 

(observatören) som inte kan mötas. Jaget måste finna sig i en dubbel position av att vara ett 

upplevande jag som samtidigt är ett annat jag som identifierar samhörighet med andra jag. Att 

”observatören”, en osituerad punkt från ingenstans som inte relaterar sig själv som ett jag, skulle 

ha en tillgång till mål och intentioner som är dolda för ett annat jag är en problematisk 

utgångspunkt för en filosofisk diskussion om hälsa och som gör Nordenfelts teori stundom 

problematisk att iscensätta. Hur skulle denna observatör veta vad målet med mina handlingar 

är? Vem är observatören? Är det en läkare? En psykolog? Vilken medmänniska som helst? 

Som Svenaeus observerar liknar Nordenfelts teori mycket en antik grekisk tradition av hälsa; 

människan formar sin kropp och sitt inre liv efter vissa mål som människan sätter upp för sig 

själv. Skillnaden mellan Nordenfelt och antika Grekland ligger i skillnaden mellan normativa 

mål och individuella mål. Nordenfelt menar att det är individen själv som sätter upp sina egna 

vitala mål att sträva mot, snarare än att anse att alla människor bör äta, studera eller träna på 

samma sätt för att uppnå hälsa – vilket var det som var den huvudsakliga betydelsen av mål i 

antika Grekland.104 

Nordenfelt använder sig av begreppen förmåga och oförmåga/funktionsnedsättning (ability 

och disability) i sin avhandling; hälsa är liktydigt med förmåga och en upplevelse av att må bra. 

Ohälsa är förbundet med smärta, oförmåga (disability) och en upplevelse av att inte må bra 

(illness). Detta är inte ett okomplicerat förhållande, att ha smärta betyder i många fall att vara 

oförmögen (disability) att göra många saker en skulle kunna i vanliga fall (läsa med huvudvärk, 

gå med magont). Nordenfelt menar till och med att smärta ackompanjeras av någon form av 

oförmåga, även om en oförmåga (exempelvis att sakna en fot och därmed inte kunna gå) inte 

nödvändigtvis inbegriper smärta. Det är således förmåga och oförmåga som spelar en större roll 

i frågan om upplevd hälsa, snarare än smärta och lidande, och därefter hur vi handlar utifrån 

dessa förmågor.  

                                                 
104 Svenaeus (2013), s. 61 
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Handlingar, preciserar Nordenfelt, är rörelser eller beteenden som är under vår kontroll och 

influeras av vår vilja vilken kan härledas till en intention hos personen i fråga.105 För att uppnå 

ett av individen uppsatt mål måste hon ha förmågan att göra detta och att hon sedan kan utföra 

handlingen gör att hon närmar sig sitt mål. Hälsa är alltså aktiv, men inte en aktivitet, utan en 

förmåga att uppnå sina vitala mål.106 

Sjukdomar är nära förknippade med förmåga; de försvårar för individen att uppnå sina vitala 

mål. Liksom flera fenomenologiska forskare lyfter Nordenfelt frågan om vad som egentligen 

kan betraktas vara en sjukdom som ger upphov till oförmåga i individen. Graviditet lyfts fram 

som ett exempel på fenomen som kan te sig som ett nödvändigt ont för att uppnå ett mål (få 

barn). Det kan också förstås som en sjukdom att vara gravid, men inte i egenskap av att vara en 

oönskad graviditet utan endast om det inte finns några möjligheter att individen i fråga kan 

utvinna lycka [happiness] från barnet.107  

 

Observe, however, that from this it does not follow that pregnancy becomes a disease. For something to be 

a disease we must require that it belongs to a type which tends to create illness in its bearers. As we have 

just stated, pregnancy does not typically lead to illness.108 

 

Nordenfelt observerar att vad en sjukdom är beror av kulturella skillnader; laktosintolerans är 

en åkomma i Skandinavien men inte i norra Afrika då det är ovanligt att inta mjölkprodukter i 

det senare området, varpå laktosintolerans sällan leder till illness.109 Men han tillskriver inte att 

vad som är en åkomma eller ej kan variera mellan individer. För veganen i Skandinavien är 

hennes laktosintolerans inte nödvändigtvis en åkomma (hon kanske inte ens har upptäckt den) 

och den som inte önskar bli gravid ser graviditet som en hemsk åkomma som kommer att 

förändra hennes liv om hon inte genomgår en abort. Om de flesta som blir gravida väljer detta, 

innebär det inte att graviditet inte upplevs som en sjukdom för andra. Detta illustrerar ännu en 

gång problematiken i att angripa frågan om hälsa utifrån ett tredjepersonsperspektiv och ett 

förstapersonsperspektiv samtidigt.110 

                                                 
105 Nordenfelt, s. 36–37. Dock senare menar Nordenfelt att handlingar är ”(normally) intended”, dvs statistiskt s. 

43 
106 Nordenfelt, s. 146 
107 Nordenfelt använder kontinuerligt pronomenet han genom sin avhandling när han talar om den existentiella 

och sociala människan vilket skaver när han i fallet med graviditet talar om subjektet vars val ”does not 

completely determine his vital goals”. s. 114.  
108 Nordenfelt, s. 114 
109 Nordenfelt, s. 107 
110 Nordenfelt, s. 116–117 
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Hälsa är en förmåga och en person kan endast ha hälsa om, och endast om, personen – givet 

standard fysiska omständigheter och samhällsomständigheter – har förmågan att uppfylla sina 

(självvalda) vitala mål. Handlingar är rörelser eller beteenden som är under vår kontroll och 

influeras av vår vilja, vilken kan härledas till en intention hos personen.  

Nordenfelt menar att vi måste sätta realistiska mål som vi har möjlighet att uppnå, något vi 

kan uppnå. Vi måste vilja de mål vi sätter upp för oss själva och de måste överensstämma med 

vår förmåga. Nordenfelt menar att det är lätt att identifiera att en person inte ”kan” utföra en 

handling, det är dess kriterier som är svåra att urskilja.111 ”Kan” jag inte för att jag tror att jag 

inte kan, för att jag inte ser någon möjlighet att göra det jag vill, för att det inte finns någon 

möjlighet för mig att göra det jag vill, för att jag inte vet hur jag ska göra det jag vill et cetera. 

I efterhand kanske det är möjligt att avgöra huruvida jag ”kunde” något eller ej, men i motsats 

till vad Nordenfelt menar är det inte en enkel sak att avgöra i den aktiva situationen huruvida 

jag ”kan” något eller ej. 

Detta kan illustreras med ett exempel. Är jag alkoholpåverkad och måste köra en person i 

behov av medicinsk hjälp till sjukhus måste jag överväga om jag kan detta eller ej. Jag 

överväger det jag vet om situationen; jag är den enda som finns i närheten, ingen ambulans eller 

annan bilförare har möjlighet att komma snart nog, jag vet att jag själv är alkoholpåverkad, jag 

vet att det skulle vara olagligt att köra i mitt tillstånd, jag vet att personen som måste till sjukhus 

godkänner att jag kör eftersom hon verkligen måste till sjukhus. Huruvida jag ”kan” köra bil 

kommer att avgöras baserat på handlingens konsekvenser; om jag kör av vägen ”kunde” jag 

inte köra bil för jag var för alkoholpåverkad, om jag lyckas ta mig till sjukhuset eller till närmsta 

andra person som kan fortsätta köra så ”kunde” jag köra mig och den andra personen, även om 

lagen menar att jag inte ”kan”. För att jag ska kunna avgöra huruvida ett mål kan uppnås måste 

jag vänta med detta tills jag antingen har lyckats eller misslyckats. 

Om vi begrundar exemplet ovan kan här invändas att detta mål, att köra min sjuka vän till 

sjukhuset, inte kan påstås vara ett vitalt hälsorelaterat mål jag har satt upp för mig själv i förväg. 

De mål som Nordenfelt talar om är både existentiella val och rena hälsoval; alla val jag gör i 

mitt liv har effekter på min hälsa, liksom mina snävt inriktade hälsoval (exempelvis att sluta 

röka) har inverkan på min hälsa. Svenaeus poängterar att happiness112 inte är samma sak som 

                                                 
111 Åter igen korsas förstapersonsperspektiv (agenten) och tredjepersonsperspektiv (observatören). Nordenfelt, s. 

46 
112 Svenskans ”lycka” är mer abstrakt än engelskans happiness och innefattar ett mer intensivt tillstånd av glädje 

än engelskans happiness som traditionellt förstås som något mer grundläggande och framförallt mer 

kvantifierbart. 
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hälsa och att unhappiness inte är att likställa med illness.113 Nordenfelt förstår happiness som 

något kvantifierbart där uppfyllelse av de vitala, mest grundläggande målen, genererar 

”tillräcklig” lycka, förstådd som att ha hälsa. I fallet med min sjuka vän har jag inte 

nödvändigtvis i förväg formulerat ett mål för mig själv i formen av ”jag vill alltid hjälpa mina 

vänner” eller ”jag vill vara en person som ställer upp för andra människor i nödfall”, som det 

kortsiktiga målet att få min vän till sjukhus kan kopplas till. Nordenfelt skulle inte kalla denna 

enskilda situation för ett vitalt mål för att det inte är grundläggande för min tillräckliga lycka, 

han utgår inte från att en situation som denna kan ha en stor effekt på den egna hälsan. 

För agenten i scenariot kan denna situation komma att förstås som betydelsefull i relation 

till den egna hälsan. Det som händer oss utanför vår kontroll och det vi väljer att göra har båda 

två en inverkan på vår hälsa. Det är omöjligt att förutsäga vilka mål som är vitala för vår hälsa 

och därmed finna ett grundläggande värde av ”tillräcklig lycka”. Liksom Svenaeus konstaterar 

är fenomenologen inte intresserad av att förklara kausala förlopp (exempelvis: agenten blev 

deprimerad då denne under alkoholpåverkan körde sin sjuka vän till sjukhus, och trots att de 

nådde sjukhuset miste vännen livet) utan av att utveckla en förståelse av individen. För att 

formulera en sådan förståelse krävs en tidslighet som inte kräver kausala förlopp från en 

observatörs perspektiv.  

Den grundläggande problematiken i Nordenfelts hälsoformulering ligger i dess tidsaspekt 

och huruvida människan kan påstås formulera uttryckliga ’mål’ för sig själv. Sällan formulerar 

vi alla de mål som vi i vårt liv ämnar uppnå, och även om vi gör det och uppnår dem är det inget 

i förmågan att formellt uppnå målet som garanterar hälsa. Formellt lyckades agenten köra 

vännen till sjukhuset och formellt har hon varit någon som ställer upp för en människa i nödfall, 

men ingenting garanterar att agenten inte kommer att haka sig fast i ånger. Borde agenten ha 

ringt sjukhuset och frågat om något kunde göras på plats istället? Hade det varit möjligt att ringa 

och be om en helikopter istället? Hade detta kunnat undvikas om agenten hade haft mer kunskap 

om vännens tillstånd? Borde agenten sluta dricka alkohol ifall något liknande händer igen? 

Ångern ser alltid till de ofantligt många vägarna i det förflutna och de oändligt många 

vägarna i framtiden. Det är omöjligt att på förhand avgöra om en händelse eller ett val kommer 

ha en avgörande effekt på en individs hälsa och huruvida ett mål ska förstås som vitalt eller ej. 

I efterhand finns det ingen vetenskap som med fullkomlig säkerhet kan avgöra om situationen 

var en orsak till illness eller ej – den kan endast influera individens förklaring och mening. 

  

                                                 
113 Svenaeus (2017), s. 9 
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2.3.2 En aktiv hälsa i tid 
 

Är inte detta märkligt, att hälsan döljer sig på ett så egenartat sätt? Förmodligen måste man säga att vi som friska 

hela tiden bärs fram av ett djupare skikt i vårt omedvetna, av ett slags välbefinnande. Men till och med detta tycks 

fördolt. Är ’välbefinnandet’ verkligen någonting, eller är det till slut bara det att ingenting längre gör ont och att 

smärta och obehag har flugit sin kos? Kan man överhuvudtaget föreställa sig ett sådant tillstånd av välbehag? Jag 

måste erkänna att jag alltid funnit den beskrivning Aristoteles ger av det gudomliga väsendet mycket märklig: ett 

väsen som hela tiden och oavbrutet är närvarande för sig självt och som i denna närvaro, med närvaron av allt 

som är givet i dess skådande, avnjuter sig självt. […] När vi är ’vid hälsa’ är vi egentligen upptagna av det som 

för tillfället finns där för oss, och var och en vet hur lätt detta upphöjda vakenhetstillstånd störs av varje obehag, 

framför allt naturligtvis av smärta.114  

 

De hälsans rum som introducerades i bakgrundskapitlet är ett verktyg för att undersöka 

dikotomin som uppstått mellan illness och disease som ”lösning” på dikotomin mellan psyke 

och kropp. Vi uppfattar vår identitet, vår materia, på olika sätt inom olika kontexter och de rum 

som föreslagits – (1) rummet för teoretikerns möte med biologin i laboratoriet, (2) teoretikerns 

möte med den medicinska praktikern, (3) den medicinska praktikerns möte med patienten, och 

slutligen (4) den enskilde individens möte smed sin egen biologi i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Dessa är de utmärkande rummen där vår identitet och kroppslighet i relation till 

hälsa framträder. Ett ytterligare arbete skulle även kunna introducera en mystikers rum, 

anledningen till att mystikern inte har inkluderats här är just för att beslutet har tagits att 

behandla västerländsk medicin som ett rum som förenas med den mystiske praktikerns rum 

genom placeboeffekten – individens meningsskapande och förväntningar på behandlingen 

(placeboeffekten). I detta arbete särskiljs dessa då medicinsk kunskap är resultatet av ett 

vetenskapligt tillvägagångssätt (förstått som engelskans science) till skillnad från mystikerns 

praktik. 

Individens rum är ett kulturellt betingat rum som står i förändring men har ett antal tydligt 

kulturella betingelser som är näst intill oförhandlingsbara för individen. I en persons rum är 

döden ett slut, något oundvikligt. Även om denna för henne svårrubbliga övertygelse inte delas 

av alla andra som hon möter i sitt kulturella rum är det inte en svårtillgänglig uppfattning att 

förstå. Döden är skrämmande för att ingen kan veta hur döden anländer – sker det genom ett 

stilla insomnande, efter många år av sjukdomsrelaterat lidande, eller i ett plötsligt förintande?  

Att ”somna in” och aldrig vakna kallas att ”dö av hög ålder”, men ålder i sig är inte orsak 

eller underliggande anledning till varför vi dör. Den medicinska teoretikern skulle säga att vi 

                                                 
114 DGH, s. 53–54, min kursivering 
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åldras för att kroppen långsamt försvagas – från våra oskyldiga lemmar som barn till handlande 

agenter och sedan åter till oskyldiga lemmar i hög ålder genomgår våra celler många 

förändringar.115 Efter år av cellförnyelse och celldelningens slitage av telomererna blir vi desto 

svagare för angrepp från infektioner och sjukdomar.116 Åldrande menar Gadamer kan vi förstå 

som en sjukdom i sig, men det är inte livet som den medicinska praktikern ämnar bota, utan 

snarare förlänga.117 

Nietzsche anklagade Sokrates för att ha betraktat livet i sig som en sjukdom som endast 

döden kunde bota; ”Sokrates ville dö: - inte Athen, han gav sig själv giftbägaren … ’Sokrates 

är ingen läkare, sade han tyst till sig själv: endast döden är här läkare ... Sokrates själv har bara 

varit länge sjuk…’”118 Att Sokrates dömdes till att dricka gift och därmed ta livet av sig själv 

(och själv bota sin sjukdom) istället för det vanligare dödsstraffet i form av blodlös korsfästning 

beror troligtvis på att Sokrates hade välbärgade vänner. Odörtsgift var dyrt då det behövde 

införskaffas från fjärran länder.119  

Nietzsches självbiografiska text Ecce Homo följs av undertiteln ”hur man blir den man är” 

och han skriver att han fann hälsa i att uppleva sjukdom. Ur hans vilja till hälsa och vilja till liv 

skapade han rent utav sin filosofi; han beskriver sig själv som en lyckad människa som blir 

starkare av det som inte dödar henne, som varken tror på ”olycka” eller ”skuld” och som 

intressant nog ”vet hur man glömmer.”120 Vad är detta glömmande? Om något, är förmågan att 

glömma något som ingen människa har. 

                                                 
115 Augustinus noterar att anledningen till att barn i moralisk mening kan kallas oskyldiga är inte för att de har 

endast godhet i sinnet, utan för att de inte har lemmar som kan utföra stor ondska. Skulle detta betyda att den 

med kroppsförlamning har oskyldiga lemmar? Med tanke på den roll performativt tal har i Augustinus 

Bekännelser räknas säkerligen munnen och möjligheten att språkligen kommunicera som en lem som också kan 

utföra ondska, på så sätt är vi som mest oskyldiga när vi sover och den som är fullständigt förlamad utan sätt att 

kommunicera. Augustinus, 1.7.11 
116 Telomererna är de yttersta ändarna på våra kromosomer, dessa innehåller alla våra gener och kromosomer 

finns i varenda cell i vår kropp. Cancerceller, de s.k. odödliga ”zombiecellerna” (som kallas detta för att de i 

teori kan dela sig i all oändlighet, men när deras värd dör har de inte längre näringen som krävs för 

celldelningen) utsöndrar enzymet telomeras som kan förlänga kromosomerna igen, vilket skulle kunna förlänga 

den mänskliga livslängden markant, dock än så länge endast i teori. Det har dock bevisats att kontinuerlig stress 

och den egna inställningen kan påverka hur snabbt telomererna bryts ned. Catherine Blackburn, The Telomere 

Effect : A Revolutionary Approach to Living You, Grand Central Publishing, 2017 
117 DGH, s. 83 
118 Friedrich Nietzsche [övers. Thomas H. Brobjer, Peter Handberg, Johan Flemberg, Jim Jakobsson, Ingemar 

Johansson], Avgudaskymning i Samlade skrifter, Band 8, Sena skrifter, Stockholm, Brutus Östlings bokförlag 

Symposion, s. 93, 97 
119 Det är tveksamt att Sokrates dog så smärtfritt som i Platons porträttering i Faidon, troligtvis genomled 

Sokrates stora smärtor en stund innan han slutligen dog. https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/1192 Part V. 

Hämtad 17/2-18 
120 Nietzsche, s. 177 

https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/1192
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Talia Welsh, som undersöker hälsa utifrån ett nietzscheanskt perspektiv bortom förståelsen 

av hälsa som en ”tyst harmoni” – den tidigare nämnda förståelsen av hälsa som ett passivt 

bakgrundstillstånd inom fenomenologisk forskning – skriver: 

 

Since illness, whether in oneself or in those whom one cares about, often brings death and anxiety 

about death to the forefront, would it be appropriate to say that illness is somehow a more 

philosophically revelatory way of being than the hidden harmony of the healthy? As Carel writes, 

“Illness is an abrupt, violent way of revealing the intimately bodily nature of our being” (Carel 2008, 

27). Merleau-Ponty emphasizes that the body is not a companion, but the very essence of our 

identity.121 

 

Att sjukdom är mer givande rent filosofiskt än ett stilla tillstånd av hälsa är svårt att påstå, men 

detta beror också på vad som här åsyftas. Erfarenheten av sjukdom och lidande kan vara oerhört 

värdefullt existentiellt efter smärtan och lidandet men knappast under tiden en person är 

smärtsamt sjuk. Vid lunginflammation eller migränanfall är ingen benägen att på ett 

konstruktivt sätt reflektera över det mänskliga varat, däremot efter besked om en livshotande 

sjukdom, eller i stormens öga av en kronisk sjukdom kan denna typ av erfarenhet influera och 

berika det existentiella tänkandet. Det är initialt individens egen existens som omedelbart upptar 

tankarna i upplevelsen av illness; de är inte nödvändigtvis filosofiska, men definitivt 

existentiella.  

Welsh lyfter fram två koncept om sjukdom som förekommer hos Nietzsche. Å den ena sidan 

finns sjukdomen som präglar moralisterna, det vill säga prästerna som i sin avundsjuka 

gentemot aristokraternas livsnjutning utvecklade moral. Prästerna enligt Nietzsches diagnos är 

för svaga och rädda för den intensiva upplevelse som hälsa och liv innebär: 

 

Moralists blame the senses and thus the body for disrupting their search for ‘truth.’ They object to 

change, divergence, difference—all the elements that constitute our embodied existence. This springs 

not from a serious desire for universality, but rather from an inability to endure human existence and 

a search for a solution outside of it. The sickliness of the moralist is not physical sickness so much as 

a kind of inability to face being embodied with its vacillating states, including pain. The weakness of 

the moralist is thus not necessarily connected to the weakness one has when one has the flu or is being 

treated for cancer, but rather to a fear of variety since it brings with it great joys and ecstasies, but also 

suffering and disintegration—in other words, what it is to live.122 

                                                 
121 Talia Welsh, “Many Healths: Nietzsche and Phenomenology”, Frontiers of Philosophy in China, 2016, Vol. 

11, Issue 3, p. 338–357. s. 347 
122 Welsh, s. 14, min kursivering 



 

42 

 

 

Här återfinns samma ord som Nordenfelt använder sig av i sin hälsoteori; ability, eller förmåga. 

Welsh använder sig av inability och Nordenfelt av disability, varpå vi måste införa en 

distinktion. Welshs användning av inability är identiskt med Nordenfelts negering av ”att 

kunna,” disability kännetecknas av att inte kunna göra någonting som andra människor generellt 

kan (både statistiskt och idealt normativt). En inability att åka skidor beror på att jag inte vet 

hur jag åker skidor men kan lära mig, medan en disability i relation till att åka skidor beror på 

att jag kanske bara har ett ben och inte har fått någon protes, eller att jag är delvis förlamad eller 

liknande.123 

Hos Nietzsche illustreras hälsans existentiella aspekt och även nödvändigheten av att vara 

sjuk för att kunna ha hälsa. Sjukdomen presenteras som en värdefull erfarenhet i livet som alla 

erfar i olika former. Welsh lyfter liksom andra fenomenologer fram exempel på smärtsamma 

erfarenheter som barnafödsel och intensiv träning som vissa gladeligen genomgår för att det är 

vad de vill göra i sina liv, trots medvetenheten om att det kan/kommer medföra emotionell och 

fysisk smärta. Welsh citerar Nietzsche: 

 

Even the determination of what is healthy for your body depends on your goal, your horizon, your 

energies, your impulses, your errors, and above all on the ideals and phantasms of your soul. Thus 

there are innumerable healths of the body; and the more we allow the unique and incomparable to raise 

its head again, and the more we abjure the dogma of ‘equality of men,’ the more must the concept of 

a normal health, along with a normal diet and the normal course of an illness, be abandoned by medical 

men. Only then would the time have come to reflect on the health and illness of the soul, and to find 

the peculiar virtue of each man in the health of his soul. In one person, of course, this health could 

look like its opposite in another person.124 

 

Nietzsche talar om många olika hälsor, att vad som är hälsosamt för den ena är inte hälsosamt 

för den andra. Balansen ligger här i bruket av en ’normal’ hälsa; och som konstaterats är 

konceptet om normalitet inom ramen för hälsa främst användbart i teoretikerns rum där kroppen 

förstådd som massa kan dissekeras, och lidande kan tillskrivas specifika platser. Det stora 

ansvaret ligger ständigt på praktikerns axlar som måste betrakta patienten som biologisk massa 

och som materia (som ett subjekt som är öppet för, som är skillnad, med Nancys ord), som ett 

objekt för den medicinska blicken och som ett annat jag. Hur skulle ett nietzscheanskt tankesätt 

                                                 
123 En disability kan, tidigare konstaterats, omvandlas till ett övertag med hjälp av proteser vilket fallet med 

Oscar Pistorius bevisar. 
124 Welsh, s. 16 
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om bejakandet av sjukdomen och hälsa som en intensiv upplevelse som varierar mellan 

människor kunna integreras in i en medicinsk praktik som domineras av penningmaterialism 

och mekanisk materialism? Ett preliminärt nietzscheanskt svar skulle kunna innebära mer 

kontroll för patienten i fråga om sin medicinska behandling. Hur mycket kan patienten kräva 

att veta och inte veta? Vill jag veta att jag har 85% chans att överleva min cancer och därmed 

riskera att fixera mig själv vid de andra 15% eller vill jag välja att inte veta? Detta skulle kunna 

vara en tolkning av Nietzsches förmåga att glömma, att de matematiska kalkylerna stannar hos 

praktikern och inte förs vidare genom patientens minne. Detta är frågor för ett kommande 

arbete. I denna text är uppgiften att ponera vilken roll den medicinska praktiken bör ha i relation 

till ett aktivt koncept om hälsa.  

Det som kan utrönas av diskussionen såhär långt är att vad som är ett hälsosamt liv varierar 

mellan olika människor, och att medicinska tekniker både bidrar till bättre liv och kan leda till 

kriser i den egna identiteten just för att de inte i sig kan ge en behandling mening. I en sekulär 

kultur utan mystisk medicin är det upp till individen att själv finna mening. Inom både 

biomedicin och fenomenologisk forskning (om än från tredje- respektive första-

personsperspektiv) definieras hälsa som ett bakgrundstillstånd varifrån vi rör oss i världen, 

vilket utesluter specifikt kvinnokodade biologiska processer som menstruation, graviditet och 

födsel, och utesluter möjligheten till att en individ upplever större hälsa i sin kroniska sjukdom 

eller efter sjukdom. Idealet om en avsaknad av sjukdomar stämmer överens med ett kadaver då 

endast kadavret kan sägas uppfylla denna definition just för att medicinen i cartesianismens 

följe har dödförklarat livet genom att göra det maskinellt. Våra mål och förutsättningar för våra 

liv, och därmed hälsa, varierar mellan individer. I sjukdom upplever vi en kris i vår identitet 

och vad vi vill i livet, en kris i vår kropp som kan upplevas i formen av en kroppsdualism – 

kroppen själv som en bedragare, en inkräktare. Vi kan inte alla sträva efter samma typ av hälsa, 

framförallt inte en hälsa som struktureras som en frånvaro av sjukdomar i fruktan för smärta 

och lidelser. Medvetna hälsoval är alltid existentiella val och våra existentiella val har alltid en 

inverkan på vår hälsa.  

 

Betoningen av val inbegriper att hälsa är en aktivitet, men med aktivitet åsyftas inte en sträng 

medvetenhet. Val influeras av vår vilja, men vi gör kontinuerligt val utan större reflektion 

(varför går jag just den här vägen till parken? varför handlar jag just den här produkten? varför 

lagade jag just det här till middag? varför plockade jag just upp min mobiltelefon ur fickan?) 

Varje val vi gör är mer eller mindre medvetna, därmed mer eller mindre influerad av vår vilja. 
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Problematiken i Nordenfelts koncept om ’mål’ ligger just i definitionen av hälsa som förmåga 

att uppnå dessa mål och i akten av att formulera dessa mål, vilket problematiserats.  

Den egna identiteten är djupt förankrad i den egna materialiteten, vilken Nancy och Slatman 

förstår som skillnad. Identitet över tid formulerar Slatman med satsen jag är den kroppen jag 

har; jag är kroppen som är sjuk, som åldras, som förändras, och som är min.125 Som 

komplement till denna förståelse av identitet tillsätter vi nu Kirkegaards koncept om sjukdomen 

till döds, vilken han kallar förtvivlan. Förtvivlan är en unikt mänsklig aktivitet som är djupt 

förankrad i hennes identitet. I egenskap av att vara materia relaterar människan ständigt till sig 

självt för att hon är skillnad. Att ha ett jag innebär att vara förhållandet som förhåller sig till sig 

självt. På ett grundläggande plan menar Kierkegaard att människan inte är sig själv: hon är 

förhållandet som förhåller sig till sig självt och genom att (aktivt) förhålla sig till sig självt 

förhåller hon sig till något annat.126 Med Slatmans ord, hon sammanfaller inte med sig själv: 

hon är skillnad.  

Förtvivlan tar sig uttryck på tre olika sätt: (1) att i förtvivlan inte vara medveten om att ha 

ett själv, (2) att i förtvivlan inte vilja vara sig själv och (3) att i förtvivlan vilja vara sig själv.127 

Till skillnad från en sjukdom i biomedicinsk mening är förtvivlan den existentiella sjukdom 

som människan konstant ådrar sig. En förkylning, migrän, cancer eller liknande är något som 

människan ådrog sig, dess ursprung är förgånget. 

 

[V]arje förtvivlans verkliga ögonblick måste föras tillbaka på en möjlighet, varje ögonblick den förtvivlade 

hyser förtvivlan, ådrar han sig den; det är ständigt närvarande tid, som inte blir något i förhållande till 

verkligheten fullbordat förgånget; i varje förtvivlans verkliga ögonblick bär den förtvivlade allt det 

föregående i möjligheten som något närvarande. Detta kommer sig därav, att det att förtvivla är en 

bestämning av ande och förhåller sig till det eviga hos människan.128 

 

De förgångna, våra tidigare nu och val, blir inte förgångna utan förvandlas till något som vi 

aktivt återupplever i minnet. Vi förhåller oss ständigt till det förgångas nu:n, det nuvarandet 

nu:et, och de framtida nu:en. Förtvivlan är sjukdomen till döds just för att den förtvivlade inte 

kan dö. Hon är dödssjuk, och upplever att hon döden dör utan att faktiskt dö. Att inte kunna dö 

av förtvivlan själv är det som vidmakthåller detta självförtärande; hon kan inte bli kvitt sig själv, 

sin materialitet, sin skillnad, sitt jag. Förtvivlan förtvivlar alltid över något, det vill säga över 

                                                 
125 Slatman, s. 168 
126 Sören Kierkegaard [övers. Stefan Borg], Sjukdomen till döds, Nimrod, Guldsmedshyttan, 1996, s. 15 
127 Kirkegaard, s. 15 
128 Kirkegaard, s. 19, 
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sig självt, då det inte kan bli kvitt sig självt. Självet är självet som erfar sig självt och därmed 

måste det alltid förhålla sig till sig självt (ett jag erfar att ett jag erfar); därav följer förtvivlan 

hos varje människa i att hon i förtvivlan antingen (1) inte vet att hon har ett själv, (2) i förtvivlan 

inte vill vara sig själv, eller (3) i förtvivlan vill vara sig själv.  

Denna rörelse är konstant närvarande i människan; subjektet sammanfaller inte med sig 

självt för att det relaterar till sig självt för att det är skillnad. Detta kan gestaltas genom flera 

exempel. En person söker en tjänst som avdelningschef och meddelas att tjänsten tilldelats en 

annan. Detta orsakar ilska och sorg, just för att hon inte kunde fly från sig själv in i rollen som 

’avdelningschef’ och peka på detta och säga att detta är hennes identitet. Personen önskar 

ständigt att hon vore ett annat själv då hon i sin förtvivlan inte vill vara sitt eget själv. Hon ser 

på vackra människor och önskar att hon kunde bli vacker som dem, kanske till och med ändrar 

kost, börjar träna eller genomgår plastikkirurgi för att se ut som dem. Om hon bara vore någon 

annan, det vill säga den representation av ett annat själv som hon formulerar, skulle allt vara 

bra. Det finns ingen människa som är helt frisk i biomedicinsk mening, och likaså finns det inte 

en människa som inte förtvivlar.129 

Förtvivlan kan övervinnas genom att bli ”frälst” påstår Kierkegaard. Den som säger sig vara 

förtvivlad är en smula närmare att bli botad än den som inte anser sig vara förtvivlad, med vilket 

Kierkegaard troligtvis menade att nästan ingen lyckas bli frälst från förtvivlan.130 Om något 

tycks denna insikt endast resultera i den tredje definitionen, att i förtvivlan vilja vara sig själv. 

Möjligtvis anspelar konceptet om att bli frälst från sin förtvivlan på att individen finner en 

mening att hålla fast vid och med all sin kraft tror på. Chatelier, som genomgick den dubbla 

handtransplantationen, var katolsk kristen och har sedan operationen på årlig basis besökt sin 

donatorns hemstad Lourdes för att lämna en ros i kapellet och be en bön för honom. Chatelier 

blev även inbjuden att träffa påven år 2000 och fick skaka hans hand, om vilket han konstaterade 

att kraften i denna handskakning skulle förgylla resten av hans liv.131 Möjligen kan en sådan 

övertygelse om meningen med behandlingen leda till frälsning från förtvivlan. 

 

Det är mitt förslag att grunden till en aktiv hälsa utgår från en vilja att vara sig själv. Individen 

kan göra flera hälsoval i livet som leder till fullbordande av de mål individen satt upp för sig 

själv, i Nordenfelts mening. Men har dessa mål och val längs vägen gjorts för att individen vill 

sig själv, för att denne vill sin materiella kropp? Bestämmer individen sig för att börja träna för 

                                                 
129 Kirkegaard, s. 24 
130 Kirkegaard s. 27–28 
131 Slatman, s. 77 
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att hon vill uppnå ”beachkroppen år 20xx” eller för att individen faktiskt vill sin kropp, den 

utgångspunkt i världen som är hon. Vill hon transformera sin kropp eller vill hon en annan 

kropp? Detta är hälsans essens: att vilja den materiella kropp som en inte sammanfaller med för 

att den är ens egen geografiska plats i världen, den är den enda kropp en har.  

Denna vilja är inget vi ådrar oss och sedan konstant hyser. Att människan överhuvudtaget 

har en vilja beror just av att hon inte sammanfaller med sig själv. Aristoteles definition av 

gudaväsendet som oavbrutet är närvarande för sig självt och konstant åtnjuter sig självt kan inte 

ha en vilja, liksom gudaväsen i Augustinus definition inte kan befinna sig i tid. Det som konstant 

åtnjuter sig självt kan inte ha sjukdom, och kan inte heller ha hälsa eller finnas i tiden. Hälsa är 

primärt en aktivitet i ett nu som rent matematiskt inte går att fånga, och detta är anledningen till 

att hälsans med Gadamers ord är gåtfull och undandrar sig – för att den försvinner in i minnet 

och gestaltas i olika tider. När vi återhämtar oss från en förkylning minns vi sjukdomstiden som 

ett föregående ’nu’, ett ’då’, fyllt av värk och feber. Vid mottagandet av en cancerdiagnos ter 

sig den tidigare förkylningen som en bagatell, något vi hellre skulle genomlida ännu en gång. 

Det blotta minnet av sjukdomen, i minnet återupplevelsen av sjukdomen, kan initiera en 

intensiv upplevelse av hälsa trots att vi lever med flera av dess effekter. Minnet är med 

Gadamers ord ”bevarandets natt,” det som sover tills vi i nuet plockar fram och begrundar dem 

innan vi sänder dem tillbaka. 

Att bli ’frälst’ i Kirkegaards mening är inte ett tillstånd som kan påstås vara uppnåbart med 

fullkomlig viljestyrka. Slavoj Zizek definierar en ren tro som något en människa hänger sig till 

i ren övertygelse utan en önskan att söka bevis för sin tro, till skillnad från fundamentalisten 

som ständigt söker belägg och tecken. Den sant troende tror hängivet, och liksom en inte kan 

vilja sig till att bli frälst kan en inte heller vilja sig till hälsa.132 Hälsa grundar sig i en vilja att 

vara sig själv och sin egen kropp, och det är därför den är aktiv. Den utgörs av en konstant 

rörelse av acceptans; att komma till ro med sina existentiella och direkt hälsorelaterade val i 

livet ty som konstaterats gör vi inga isolerade hälsoval eller existentiella val, de är intimt 

sammanflätade. Att ångra sina val är inte en aktivitet, snarare än det en reflex då det alltid finns 

något som hade kunnat göras annorlunda eller hade kunnat göras bättre. Kanske hade vi kunnat 

njuta mer istället för att träna fem gånger i veckan, hade vi inte börjat röka hade vi kanske inte 

fått kol i sextioårsåldern, kanske hade vi haft ett mer givande liv om vi fokuserat mer på oss 

själva än på andra. Paradoxen i begreppet ”kanske” uppenbaras just när det används i dåtid: 

kan-ske hade vi varit lyckligare. Det som kan ske ligger i framtiden, mot vars horisont förtvivlan 

                                                 
132 Slavoj Žižek [övers. Oskar Söderlind], Om Lacan, Tankekraft Förlag, Hägersten, 2016. s. 109-119. 
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också blickar. Kirkegaard menar att det enda vi kan trösta oss med är om vi gjorde våra val med 

pathos; om vi valde med affekt.133 Vi ville verkligen detta, och även om vi nu inser att det var 

fel är detta en större tröst än om vi gjorde det av plikt eller annan opassionerad anledning. 

Tränade vi för att vi ville oss själva? Rökte vi för att vi ville oss själva? För att vi ville denna 

kropp som vi har och inte sammanfaller med?  

Varje val och handling om den är hälsosam grundar sig i en vilja att vara sig själv och hälsa 

är en aktivitet där jaget accepterar existentiella och hälsorelaterade val och händelser i livet. 

Hur kan vi utifrån detta tolka en vilja att dö? En vilja att dö kan vara en vilja att vara sig själv. 

Dödshjälp är ett exempel på detta; människor som befinner sig i extrema sjukdomstillstånd där 

de lider till den grad att de inte kan göra något och inte finner mening med den egna existensen. 

Att få hjälp till att dö kan därmed vara ett sätt att vilja sig själv, att acceptera sitt tillstånd och 

sin dödlighet och lämna livet på sina egna villkor. Praktiken av medicinsk dödshjälp är sedan 

länge omtvistad och mycket komplicerad i relation till den fria viljan och identiteten juridiskt, 

men utifrån ett förstapersonsperspektiv kan en vilja till död vara en vilja att vara sig själv, och 

därmed hälsa. Likaså kan en vilja till död vara en vilja till att vara kadavret, om individen önskar 

död för att hon i förtvivlan inte vill vara sig själv och inom ramen för en medicinsk förståelse 

av kroppen misstar kadavret för en levd kropp. 

Människan strävar alltid efter hälsa, och detta är varför medicinen skall hjälpa oss att vilja 

vara oss själva, detta är dess syfte. Den ska, som Leder menar, hjälpa oss att läka oss själva. 

Detta aktiva koncept om hälsa ska inte förväxlas med en formel för ett ”autentiskt liv” eller en 

etik likt Aristoteles medelväg i Den Nichomakiska etiken. Hälsa består i att aktivt försöka 

acceptera att en inte kan leva sin idé av ett autentiskt liv eller att en har ändrat sin idé om ett 

autentiskt liv. Kirkegaards förslag att det är trösterikt att kunna erinra sig om att en i alla fall 

har gjort sina val med pathos kan tolkas som en formel för att autentiskt liv, att välja med 

pathos, men detta är blott en tröst och inte en formel för autentiskt levande. 

Det är fortfarande en aspekt av detta som måste adresseras, och detta är vikten av att relatera 

till sig själv som massa snarare än materia just för att en vill vara sig själv. En vilja att vara sig 

själv innebär inte att alltid betrakta sig själv som materia, som skillnad. Framförallt i sjukdom 

kan det vara användbart att relatera till en del av sig själv som massa, som maskin, som icke-

jag, som dött. 

 

                                                 
133 Sören Kirkegaard [övers. Stig Ahlgren], Antingen eller : ett livsfragment, Stockholm, Wahlström & 

Widstrand, 1964. s. 28, 55–56  
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2.3.3 Mening, massa och maskin 

 

[P]resent pain is everything, has swallowed up the world, until it ”cannot recollect … A time when it was not” and 

”has no Future – but itself” […] It can also be healing, particularly when facing an illness with an uncertain, or 

even fatal, prognosis, to choose to remain firmly rooted in the now.134 

 

Vår kroppsglömska är en effekt av ”organens tystnad”, tystnaden som vilar inne i oss när de 

hälsosamma organen faller in i bakgrunden av medvetandet. Att ha hälsa innebär för Leder 

(specifikt i The absent body) att organen och alla de andra beståndsdelarna i vårt vara är tysta, 

ett tillstånd som påminner om medicinens hälsa som avsaknad av sjukdom. När deras tystnad 

bryts tvingar de oss att uppmärksamma dem, de ljuder av smärta i oss. Detta koncept om 

organens tystnad är inte en formulering som Leder själv använder utan kommer från biologen 

Marie Francois Xavier Bichat som levde under 1700-talet, men den passar in i Leders 

fenomenologi om en hälsa som dis-appears.135 Både tystnad och frånvaro är koncept som 

nödvändigt förhåller sig till en motsatt tillvaro; de är båda avsaknader av något annat. Det kan 

bara finnas tystnad för att det annars finns ljud, det kan bara finnas frånvaro för att det annars 

finns en närvaro (vilken vi förstår som en frånvaro av frånvaro). Den vars kropp är tyst och 

frånvarande upplever inte kroppen som dualistisk för att den är i samklang med sig själv, men 

just för att närvaro (dys-appearance) är en frånvaro av frånvaro och ljud endast uppstår i 

tystnandet av tystnaden upplever hon dessa två samtidigt. Vi kan illustrera detta, för 

pedagogikens skull, med matematik. Ett positivt värde 1 (närvaro) och ett negativt värde -1 

(frånvaro) ska sättas in i en formel. Vår formel ser ut såhär: 

 

1 – (–1) = 2 

 

För att få tystnad måste vi subtrahera från ljudet, men vi subtraherar med ett negativt värde – 

alltså får vi ett positivt resultat. Vi upplever vår kropp som närvarande för att den är en frånvaro 

av frånvaro. När denna närvaro är en smärta upplever vi oss som distanserade från kroppen för 

att vi relaterar till den som en inkräktare och vi upplever oss som indragna i kroppen just för att 

den smärtar. Kroppsliga intentioner illustrerar detta. Leder menar att det finns ett påträngande 

element av osäkerhet i dysappearances, specifikt i smärta. När vi är fokuserade på en uppgift 

kan vi ”glömma bort” en smärta vi ”egentligen” plågas av. Gjorde min endometrios verkligen 

                                                 
134 TDB, s. 29–30 
135 Slatman, s. 132 
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så ont medan jag var upptagen med att förklara vägen för min vän? Hade jag verkligen ont i 

magen medan jag var så fokuserad på föreläsningen? Är det mitt tänkande som triggar igång 

smärtan eller tänker jag på det för att jag upplever smärta?136 Ett dysappearance kan uppstå med 

anledning av att vi riktar en intention gentemot en del av kroppen, som när en pianospelare 

plötsligt börjar fokusera på hur det är möjligt att hon överhuvudtaget kan spela piano mitt under 

en konsert. Helt plötsligt sker ett avbrott i pianospelande för att musikantens intention riktade 

sig mot händerna, istället för att glömma bort dem.137 

Sara Heinämaa menar att det finns tre primära sätt som kroppen uttrycks genom: kroppen 

som mekanism, instrument, och uttryck. Det som är intressant i relation till hälsa är det första, 

som mekanism.  

Det är användbart, kanske framförallt vid smärta, att relatera till kroppen som en maskin 

eller massa. Heinämaa ger ett exempel där kroppen belyses som mekanism och instrument på 

samma gång: om en person får en glasbit i sin vänstra hand använder hon min högra som ett 

instrument för att dra ut glasbiten och behandlar samtidigt den vänstra handen som en 

mekanism, en massa, vid extraktionen.138 Medan vi identifierar oss med och kanske njuter av 

vissa smärtor, exempelvis träning eller kroppsmodifikationer, är sjukdomens smärta sällan en 

som vi identifierar oss med. I fallet med glasbiten var betraktelsen av vänsterhanden som massa 

en användbar intention och vi förtingligar även kroppen på detta sätt i andra obehagliga 

situationer. Det exempel Heinämaa ger är vid sexuella trakasserier; till skillnad från när en 

person blir berörd av sin älskares kropp orsakar den ovälkomna beröringen från en annan att 

personen själv förtingligar sin berörda kroppsdel för att inte behöva identifiera sig med 

beröringen. 

För transpersoner som upplever kroppsdysfori kan denna typ av kroppsliga intention också 

vara användbar. För att genomgå en transition, könskorrigering, måste en transperson i grunden 

vilja vara den kropp hen har. Brösten på en transman kan framstå som massa, ett oönskat bihang 

som skiljer sig från den egna kroppen och identiteten. En viktig aspekt av medicinens inverkan 

på vår självbild ligger i relation till de möjligheter som den kan erbjuda. En transman i Sverige 

kan få genomgå mastektomi efter en lång utredning och till en betydligt lägre ekonomisk 

kostnad än transmän i andra länder. Både själva möjligheten i sig och den ekonomiska aspekten 

influerar individens identitet; det finns en möjlighet att massan på den egna bålen kan opereras 

                                                 
136 TDB, s. 28, 33 
137 TAB, s. 85 
138 Heinämaa, s. 25 
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bort och till dess kan personen relatera till den som ej inbegripen i den egna identiteten för att 

hantera sin kroppsdysfori. 

Personer med vad som är känt som BDD, body dysmorphic disorder, har länge förbryllat 

forskare inom psykologi. Det finns ingen distinkt anledning till varför vissa människor drabbas 

av denna typ av extrema fixeringar vid detaljer i deras utseende. De upplever att deras näsa är 

för sned, ögonen för osymmetriska, pannan för stor, öronen för spetsiga eller någon annan 

detalj, och lägger en stor andel av deras tid på att korrigera eller gömma dessa ”brister”. I väldigt 

få fall leder kosmetisk kirurgi till att fixeringen försvinner, ofta hittar personerna en ny brist 

eller finner att resultatet inte levde upp till deras förväntningar. Slatman uppmärksammar en 

studie som föreslår att personer med BDD snarare kan sägas lida av depressiv realism då deras 

självinsikt var mycket mer realistisk än personer som inte har BDD.139 Vi måste till viss del ha 

föreställningar och representationer av oss själva som inte nödvändigtvis är helt korrekta för att 

upprätthålla vår upplevelse av identitet i vår personlighet och kropp. När vi presenteras med 

vår kroppsliga strangeness arbetar vi alltid aktivt med att upprätthålla vår identitet; en röntgen 

som visar en utväxt på levern, en benpipa som sticker ut ur handen, vita fläckar i ansiktet. 

För att vilja vara sig själv krävs det att vi vill den kropp som har de sjukdomar vi har, även 

om självfallet ingen önskar ådra sig en sjukdom av egen fri vilja. Den som rör sig i världen och 

handlar utefter en sjukdom kommer ofta att identifiera sig genom den, men detta utesluter inte 

att vi riktar vår intention mot kroppen som om den stundom vore en maskin. Att förhålla sig till 

en livshotande diagnos genom att förklara den i medicinska termer och betrakta den som något 

som händer ’kroppen’ och inte ’självet’ kan vara ett uttryck för en vilja att vara sig själv. Den 

som lever med en kronisk sjukdom som ger upphov till smärtor som trötthet, värk, och liknande 

kan dra styrka i att betrakta sin kropp som en själlös massa vars maskineri hon har i uppgift att 

olja. Att ”ta hand om maskinen” kan vara en mycket avgörande kroppslig intention hos den 

enskilda individen om den är ett resultat av en vilja att vara sig själv och inte en biomedicinskt 

antagen förklaring av den egna kroppen och identiteten. 

Medicinen skall hjälpa oss att vilja vara oss själva, den skall inte ägna sig åt ansatser att ge 

sjukdomar och den egna identiteten mening. Sachs argumenterar återkommande i sitt arbete om 

faran i den kulturella tilltro som ligger i denna önskan om en naturvetenskap som kan uppnå 

detta, i vilken både teoretiker, praktiker och individer utan djupare medicinska kunskaper kan 

beskyllas. Sociala omständigheter och konflikter kan vara ursprunget till kroppsliga upplevelser 

och individens identifikation med den egna sjukdomen kan resultera i både positiva och 

                                                 
139 Slatman, s. 113-114. En fråga värd att ponera över är om fler lider av BDD idag än förut för att vi har fler 

möjligheter att ändra vårt utseende nu än förr?   
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negativa effekter (exempelvis dyslektikern som äntligen förstår varför hon har så svårt att läsa 

och ger upp hoppet om att studera på universitetet eftersom hon är dyslektiker), varvid 

medicinen måste förstås som något som skall hjälpa oss att vilja vara oss själva – inte förklara 

oss. 

Hälsa definierat som en avsaknad av sjukdom är ett användbart verktyg för den medicinske 

teoretikern men vilseledande för individen som kräver mening med sjukdom och behandling. 

Detta är varför rummet för mötet mellan teoretikern och praktikern, där teori ska bestämmas 

som praktik, är oerhört viktigt och ett stort ansvar vilar på praktikern som måste förhålla sig till 

det teoretiskt medicinska konceptet om hälsa och utgå ifrån varje unika individs föreställningar 

om sjukdom, behandling, och hälsa vid behandling. Både praktikern och patienten ägnar sig åt 

ett tolkningsarbete. Praktikern måste ha hög medvetenhet om vilken information och vilka 

tolkningar hon ger för att i möjligast mån undvika att patienten formulerar destruktiva 

tolkningar som inte främjar hennes hälsa. Detta är självfallet en högst komplex uppgift som 

väger tungt för patientens hälsa.  

För att praktikern ska kunna hjälpa varje patient till hälsa fordras av henne att hon ska 

balansera teoretikerns definition av hälsa som en avsaknad av sjukdom och hälsa utifrån 

individens perspektiv förstått som en primärt aktiv process som grundar sig i individens vilja 

att vara sig själv. Hon skall inte förkasta den teoretiska förståelsen av hälsa som avsaknad av 

sjukdom. Hon måste förhålla sig till patienten som både massa och materia, och med medicinen 

hjälpa individen att vilja vara sig själv. 

 

3. Avslutande ord – hur blir vi representationer av oss själva? 

 

Hur blir vi representationer av oss själva? Detta frågar Nancy i L’Intrus när han reflekterar över 

sitt främmande och inkräktande hjärta.140 Dysappearances erinrar oss på ett sant platonskt sätt 

om vår kommande död vars tidpunkt inte är känd.141 Vi fruktar vad som kommer efter döden 

och hur det kommer att ske – i sjukdomens grepp eller genom ett plötsligt förintande? Kommer 

det att ske under ett insomnande eller ett smärtande? 

I västvärlden återkommer en stark tendens att låta medicinsk teori styra individens tolkning 

av sin upplevda sjukdom och behandling, den mening hon ger dem. Denna tendens återfinns i 

samtliga av hälsans fyra rum. Genom en fenomenologisk undersökning av den teoretiska 

                                                 
140 Nancy, s. 245 
141 Med platonskt refererar jag till Platons utläggning om kunskap som erinran, en statisk kunskap som själen 

glömt i födseln och sedan lär sig genom att minnas den i världen 
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definitionen av hälsa utifrån ett förstapersonsperspektiv har detta ideal av hälsa likställts med 

gestalten av ett kadaver då medicinen inte förmår och inte bör förstås som en teori som ämnar 

ge mening till individens sjukdom och behandling. 

Det existerar en tydlig diskrepans mellan medicinsk teori och praktik, och båda dessa rum 

är inte materialistiska nog. Ett stort ansvar vilar på praktikern när teori ska bli praktik, hon 

måste betrakta patienten som både massa och materia. Det är uppsatsens förslag att den 

medicinske praktikern utöver detta bör förhålla sig till dessa två definitioner av hälsa, både den 

teoretiska (avsaknad av sjukdom) och den fenomenologiska (vilja att vara sig själv). Både Leder 

och Slatman har gett oss underlag för nya typer av materialism som skulle kunna implementeras 

inom vården inom ramen för ett mer fenomenologiskt tillvägagångssätt där praktikern 

balanserar de två definitionerna av hälsa. Faktumet kvarstår dock att medicinen både i dess 

teoretiska och praktiska rum präglas av både penningmaterialism och reduktionistisk 

materialism, och om en integration av Leders eller Slatmans materialismer är möjlig eller ej 

måste undersökas i kommande arbeten. 

I denna undersökning av dessa materialismer har den cartesianska modellen för hur en 

individ kan behålla sin identitet över tid i sjukdom och hälsa problematiserats. Tiden och minnet 

fyller en signifikant roll i relation till materian och att vi kan uppleva kroppen på ett dualistiskt 

vis, och att kroppsliga intentioner där vi betraktar kroppen som massa eller maskin kan vara 

mycket användbara och hälsofrämjande. 

Ett stort ansvar ligger på individen själv i hur hennes liv kommer att påverkas av hennes 

sjukdom, speciellt i sekulariserade samhällen där religiös tro tappat makt över människors 

meningsskapande. En handling kan se ut precis som en annan, men med vilken vilja den utförs 

är avgörande för individens hälsa. Utfördes handlingen för att jag ville mig själv, eller för att 

jag ville vara någon annan? Alla handlingar en individ utför kan alltid ångras för att hon inte 

sammanfaller med sig själv. Hon är förhållandet som förhåller sig till sig självt, jaget som skiljer 

sig från sig självt, och därmed ådrar hon sig ständigt förtvivlan. Den enda tröst hon har att finna 

är huruvida hon valde med pathos eller ej, dock är detta blott en tröst och inte en formel för 

autentiskt liv. Ångern ser till dåtiden och framtiden, vilket är varför hälsan är en aktivitet i nuet 

och inbegriper en acceptans av vad som hänt oss och vår val, existentiella såsom hälsorelaterade 

då dessa alltid har en inverkan på varandra. Att vilja sig själv är inte en formel på ett ”autentiskt 

liv” eller en moralisk formel likt Aristoteles medelväg eller Kants kategoriska imperativ, hälsa 

är att i sitt pågående nu kunna erkänna för sig själv och acceptera sitt tillstånd och den egna 

kroppsligheten. Vad individen anser vara ett autentiskt liv sammanfaller inte nödvändigtvis 

med vad individen i sina handlingar bedömer vara hälsofrämjande. I minnet delar vi in olika 
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nu-tider till perioder och minnen, vilket är varför vi kan uppleva en större hälsa efter en sjukdom 

eller till och med i behandlingen av en kronisk sjukdom då vi jämför perioder av hälsa med 

varandra. Individen har själv till uppgift att arbeta aktivt med att ge mening till sin sjukdom och 

sin behandling, detta är förutsättningen för att medicinen ska kunna uppfylla sitt syfte: att hjälpa 

individen vilja sig själv. Individen som i förtvivlan inte vill sig själv kommer inte att finna 

mening i medicinen.  
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