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Abstract 

The purpose with this study was to examine the interpersonal phenomenon in a pedagogical 

relation, with focus of a specific person-object-relation. The person in this study goes under the 

notional name Simon, and his experiences and perceptions of a previous drug abuse has been the 

empirical material of the study. Five interviews regarding Simons history of a previous drug abuse 

was made in November 2018. The interviews has been analyzed and interpreted with a relational 

pedagogical perspective using  Martin Bubers dialogue philosophy, and inspired by existential 

hermeneutic as a method for analysis.  

The analysis concludes that presence of being regarding the interpersonal phenomenon during 

Simons situation is one way to understand the phenomenon in his pedagogical relation. The study 

also indicate a lack of presence of being in Simons relation to the human other and how it can be 

one of many reasons to his previous drug abuse.  

The study aims to give a further understanding about how an individual shared his life in a relation 

to an object during many years, and hopefully contribute to how pedagogical relations further to 

come, can be understood in a different way.  
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”Det äkta samtalet, och 

sålunda varje uppfyllelse i 

nuet av relationen mellan 

människor, innebär ett 

accepterande av det 

annorlunda hos motparten”    
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1 Inledning 

Under större delen av mitt liv har jag nyfiket och genuint försökt att skapa mig en förståelse kring 

människors missbruksrelationer till olika typer av substanser, såsom alkohol eller droger. En 

empatisk undran har genom åren ingjutits i mig kring varför vänner och bekanta i min omgivning på 

ett eller annat sätt hamnat i missbrukets klor, där mina funderingar och fördomar i samtal med dessa 

både bekräftats, men också avfärdats desto djupare in på livet vi kommit varandra. Det ska tilläggas 

att endel av dem har lyckats ta sig ur beroendet och missbruket på egen hand med hjälp av 

närstående, och andra genom behandling på beroendemottagningar som arbetar med olika typer av 

missbruk och beroendeproblematik. Varför en människa hamnar i ett missbruk är utan tvekan 

komplex, kan omfatta många olika anledningar och är inte central för den här studien. Men berör 

studiens intresse på flera plan, vilket grundar sig i en individs historia angående nykterhet och 

dennes erfarenheter och upplevelser i relation till sitt tidigare missbruk. Individen vars upplevelser 

och erfarenheter kring detta ämne som den här studien bygger på, går under det fingerade namnet 

Simon. Omvärlden i studien omfattas av Simons familj, närstående, vänner och andra andra. 

Pedagogik och pedagogiska relationer handlar om olika typer av blivandeprocesser, ”påverkans- 

och förändringsprocesser”, och mänsklig utveckling på individ, grupp och samhällsnivå (Aspelin & 

Persson 2011, s. 14; Nilsson 2005, s. 2). Mot bakgrund av detta och med utgångspunkt i Simons 

specifika situation och med hopp om att bidra till ett annorlunda sätt att se på den pedagogiska 

relationen, ämnar jag att tolka och fördjupa en undran kring fenomenet mellanrum, utifrån följande 

frågor, Hur uppfattar Simon sig själv i relation till sitt tidigare missbruk? Vilka förhållningssätt kan 

tydliggöras i Simons relation till omvärlden, när det andra är ett missbruk? Vilka erfarenheter och 

upplevelser av mellanmänskliga möten kan urskiljas i Simons relation till omvärlden?   

I relation till ovan nämnda resonemang vänder jag blicken mot min b-uppsats där jag utifrån ett 

relationellt pedagogiskt perspektiv berörde ett liknande ämne. Studiens empiriska material grundade 

sig även då på en individs erfarenheter och upplevelser, i det fallet gällande individens relation till 

sin kroniska sjukdom. Ett övergripande resultat av studien visade dock hur individen i fråga snarare 

identifierade sig med sin sjukdom än att leva i relation till den. Mot bakgrund av detta och med 

utgångspunkt i relationell pedagogik, där interpersonella möten är centrala, ämnar jag att fördjupa 

min undran kring det fenomen som inom detta perspektiv betecknas mellanrummet. Den här 

studiens empiri utgörs av Simons erfarenheter och upplevelser kring sitt tidigare missbruk.  
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1.1 Ontologisk och epistemologisk positionering  

Relationell pedagogik, även kallad det relationella perspektivet utgör som ovan nämnt den här 

studiens teoretiska ramverk. Det är dock inte helt enkelt att underordna perspektivet till en 

vetenskapsteoretisk tradition eller ett paradigm, där ett paradigm syftar till en forskningstraditions 

”ontologiska, epistemologiska och metodologiska position” (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 258). 

Det paradigm det relationella perspektivet ligger närmast att ingå i är konstruktionismen, där fokus 

kring sociala konstruktioner står i brännpunkten, och hur dessa konstrueras genom språket och 

sociala handlingar (Ibid, s. 268). Det kan exempelvis beröra konstruktionen av sociala identiteter 

såsom kön, klass, etnicitet, och i det här fallet Simons pedagogiska relation. Ett konstruktionistiskt 

perspektiv kännetecknas ofta av en idealistisk ontologi, där tolkning utgör en central del vilken ges 

utrymme för i kvalitativa metoder, till skillnad från exempelvis positivismens materialistiska 

ontologi, där kvantitativa ansatser och krav på mätbarhet präglar kunskapssynen (Ibid, s. 262-274).  

Det relationella perspektivet och i den meningen relationell pedagogik är som sagt svårdefinierat 

och problematiskt att underordna det konstruktionistiska paradigmet. Främst utgörs svårigheten av  

att det inte är en enhetlig teori, men grundar sig i Martin Bubers dialogfilosofi som omfattas av 

andra ontologiska och epistemologiska ståndpunkter, som till skillnad mot ett konstruktionistiskt 

synsätt kännetecknas av en existentiell natur, främst gällande ett av Bubers nyckelbegrepp Jag-Du 

(Aspelin 2011, s. 9). Det handlar om en ontologisk ståndpunkt ”att människan föds, utvecklas och 

förverkligas i relationer” där kunskapande, det vill säga den epistemologiska aspekten äger rum 

mellan människa och människa i relation med varandra (Aspelin & Persson 2011, s. 14-15).  

Huruvida det går att helt frikoppla det relationella perspektivet från det konstruktionistiska 

paradigmet är en diskussion av filosofisk natur, och är inte den här uppsatsens syfte eller avsikt att 

belysa i någon djupare mening än vad som redan gjorts. Det är dock viktigt att ha i åtanke att den 

här uppsatsen springer ur ett konstruktionistiskt synsätt med det relationella perspektivet i 

förgrunden, eftersom analysen av det empiriska materialet kommer att tolkas med hjälp av Bubers 

dialogfilosofi. Fenomenet som står i brännpunkten är den pedagogiska relationens mellanrum, eller 

vad Buber benämner vid det mellanmänskliga - båda begreppen är identiska och används utan 

åtskillnad i den här studien - (2011, s. 25). Studiens teoretiska perspektiv och grundantagandet i 

ontologisk mening, springer ur ett blivande och förverkligande i relationen till den/det andra.           

Det finns inget isolerat Jag, utan enbart ”ett jag-i-relation” till subjektet eller objektet (Ibid, s. 72).  
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2 Bakgrund och definitioner 

I det här avsnittet redogör jag för begrepp och perspektiv som är relevanta och återkommande i 

studien. Genom redogörelsen av dessa önskar jag kunna bidra med en ökad förståelse och tydlighet 

för den fortsatta läsningen av texten, och även leda in studien i en samhällelig kontext, vad gäller 

missbruk och beroendeproblematik.  

2.1 Missbruk och beroende  

Den så kallade missbruksutredningen - genomförd 2009-2011 - som socialstyrelsens riktlinjer kring 

vård och stöd angående missbruk och beroende grundar sig på, omfattade en ”statlig översyn av 

missbruks- och beroendevården i Sverige”. Utredningen visade att uppskattningsvis 780 000 

personer över 18 år har ett missbruk eller beroende av alkohol. Gällande missbruk eller beroende av 

narkotika visade utredningen att 55 000 personer omfattas av detta. Mörkertalet i båda lägren är 

dock stort då många inte söker vård för sina problem. Socialstyrelsen ger inte en enhetlig bild av 

vad ett missbruk kontra ett beroende egentligen innebär, utan hänvisar frågan vidare till experter 

inom olika yrkesgrupper. De slår dock fast att det i båda fallen handlar om att ha ett ”problematiskt 

förhållande till alkohol och droger”, vilket definieras på olika sätt och genom olika termer inom 

olika specifika områden. Exempelvis är dessa termer inom hälsa och sjukvård kopplade till olika 

diagnossystem, där den medicinska termen substansbrukssyndrom numera är ett samlingsnamn för 

både missbruks- och beroendediagnoser (Socialstyrelsen 2015).  

Enligt Psykologiguiden som drivs av legitimerade psykologer och ägs av Sveriges psykologförbund 

innebär att vara beroende en upplevelse kring något en person kan ha svårt att leva utan. Ett 

beroende till något kan utvecklas gentemot allt möjligt, såsom mat, sex eller spel. Främst associeras 

alkohol och diverse droger med beroende och missbruk, ett så kallat substansberoende. Den stora 

skillnaden mellan ett vanligt bruk och missbruk handlar inte så mycket om den mängd en människa 

konsumerar, utan snarare om att själva bruket i sig ställer till problem eller utsätter individen eller 

individens omgivning för risker. När det kommer till narkotikaklassade substanser anses det alltid 

som ett missbruk pågrund av att det är olagligt att bruka narkotika i Sverige (Psykologiguiden 

2016). Generellt kan framhållas att om ett missbruk får pågå leder det i allmänhet till utvecklandet 

av ett beroende. Det som karaktäriserar ett beroende till någonting är att det mesta i en persons liv 

börjar kretsa kring det, och till följd av beroendet bortprioriteras oftast den egna hälsan eller  

relationer till nära anhöriga, exempelvis relationen till personens egna barn (Psykologiguiden 2016).  
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2.2 Missbruket som en objektrelation  

I linje med ovan presenterade redogörelser för vad ett missbruk kan innebära och hur det kan leda 

till ett beroende för individen, kommer jag nedan ta in ett perspektiv som går i linje med den här 

studiens resonemang.  

Craig Nakken är familjeterapeut och rådgivare i missbruksfrågor och beskriver missbruk som ett 

”okontrollerat och planlöst sökande efter helhet, lycka och frid genom en relation till ett objekt eller 

en händelse” (1996, s. 12). Nakken menar att det individen som missbrukar vill uppnå är en 

sinnesförändring genom just relationen till objektet eller händelsen, oavsett om det rör sig om ett 

missbruk till alkohol, droger, mat, spel, sex eller att ”vara” arbetsnarkoman (1996, s. 12). Individer 

som missbrukar det ena eller det andra försöker att skapa en ”emotionell mening med livet” genom 

en relation till objektet eller händelsen, vilket egentligen förleder individen ”emotionellt” till att tro 

att det är möjligt att livnära sig på en sådan relation (Nakken 1996, s. 14). Människor har en 

förmåga att skapa missbruksliknande relationer till händelser och objekt enligt Nakken. Främst 

gäller detta tider i livet som upplevs stressande vilket därav gör ett välkomnande av tröst och lättnad 

påtaglig. Skillnaden mellan detta och att leva med och i ett missbruk är att det blir en livsstil för 

individen, som denne inte kan kontrollera, vilket i sig resulterar i en flykt från verkligheten på grund 

av en känslomässig fastlåsning (Ibid, s. 14-15). Med andra ord handlar det om ett undvikande av 

verkligheten och ansvaret gentemot sig själv och andra, där relationen till objektet eller händelsen 

blir så stark och därmed skapar en illusion av tillfredställelse (Ibid, s. 15). Den här känslomässiga 

illusionen är logisk på ett emotionellt plan men inte på en intellektuell eller tankemässig nivå, då 

individer som missbrukar vet att ett ”objekt inte kan ge emotionell tillfredställelse”, exempelvis kan 

alkoholisten inte fly in i flaskan och likaså vet arbetsnarkomanen att ”det finns annat i livet än 

arbete” (Ibid, s. 15-16). Nakken kopplar ihop det han här kallar för ”emotionell logik” med intimitet 

som är en emotionell upplevelse, och menar att missbruk är en emotionell relation till ett objekt som 

grundar sig i  individens försök att ”tillfredsställa sina behov av intimitet” (1996, s. 16). Förutom att 

Nakken återkommande gör en distinktion kring vad en sund relation kontra ett missbruk till 

objektrelationen innebär, kommer han tillbaka till att det i båda fallen rör sig om en emotionell 

upplevelse kring tinget av något slag. Som ovan nämnt hänger det här ihop med en sinnesförändring 

och därmed illusionen av att få ens behov tillfredsställda, vilket med tiden leder till att en individ 

som missbrukar blir beroende, på grund av att relationen till objektet eller händelsen blir den 

känslomässigt primära, och därav den mest betydelsefulla (Nakken 1996, s. 17). Detta kan liknas 

vid Simons pedagogiska relation och ett pågående blivande till objektet i relationens mellanrum.  
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3 Tidigare forskning 

Forskning som berör den pedagogiska relationens mellanrum är fortfarande ett relativt nytt 

forskningsfält och behandlar oftast lärare-elev relationen. Det är därmed tämligen svårt att hitta 

forskning som helt belyser den pedagogiska relation som står i brännpunkten för den här studien. 

Genom sökningar på diverse forskningsforum på internet, såsom söderscholar, googlescholar och 

pedagogisk forskning i Sverige med siktet inställt på nyutkommen nationell forskning, har jag 

genom sökorden relationell, mellanrummet, relation, pedagogik, den andra och ibland genom en 

kombination av dessa, hittat två avhandlingar och en vetenskaplig artikel som tangerar till min 

studie. De kommer nedan att redogöras för gällande metod och resultat, samt diskuterats 

tillsammans med studiens resultat i uppsatsens slutsats. Eftersom det är just den pedagogiska 

relationens mellanrum som utgör studiens forskningsfenomen med Simons specifika relation i 

fokus, kommer jag inte att redogöra för tidigare forskning som berör missbruk och beroende. 

3.1 Att möta den andra                                                                                                                     

Rita Nordström-Lytz undersöker i sin avhandling hur Martin Bubers dialogfilosofi kan vara till 

gagn och bidra till förståelsen kring mötet mellan lärare och elev som en del av det pedagogiska 

uppdraget (2013, s. 28). Bubers dialogfilosofi står i brännpunkten för Nordström-Lytz studie, och 

hon börjar med att undersöka dialogfilosofins innebörd mer generellt, och därav inte med särskilt 

fokus på relationen mellan lärare och elev. Det är först i hennes analys av dialogfilosofins möjliga 

betydelse för det pedagogiska uppdraget, relationen mellan lärare och elev kommer in i bilden.  

Med stöd i lärarprofessionslitteraturen menar Nordström-Lytz att det pedagogiska uppdraget bedrivs 

som ett dubbelt uppdrag, dels eftersom det handlar om ”att främja elevens kunskaps-, färdighets och 

attitydutveckling” men också för att det omfattar lärarens moraliska och etiska ansvar gentemot 

eleven (2013, s. 47). Nordström-Lytz menar att det sistnämnda kan ses som ett mellanmänskligt 

existentiellt agerande, vilket kan tolkas som ett blivande i mötet mellan lärare och elev.  

Avhandlingen utgår ifrån hermeneutiken som forskningsansats, där forskningsmaterialet utgörs av 

texter som bearbetar existentiella och mellanmänskliga frågeställningar, gällande ”människan i 

samverkan med andra” vilket går i linje med dialogfilosofins grundantagande om människans 

konstanta relation med subjektet - Du - eller till objektet - Det - (Nordström-Lytz 2013, s. 48).       

En viktig aspekt som betonas och är återkommande i avhandlingen är uppmärksamheten och 

lyhördheten i relationen med den andra och dennes annanhet. Genom lyhördhet och öppenhet inför 
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det som är annorlunda, osynliggjort och marginaliserat menar Nordström-Lytz att dialogfilosofin 

kan bidra med synsätt, utsiktspunkter och förhållningssätt som ger ”möjligheter att tolka och 

omtolka förutsättningarna för människors möten” (2013, s. 84). Hon menar vidare att det handlar 

om att inta ett personligt närvarande och öppet förhållningssätt inför varandra, som grundar sig i en 

acceptans gentemot den andras annanhet, samt att både bekräfta och erkänna de möjligheter och 

osäkerheter som därav kan uppstå i relationens mellanrum, exempelvis gällande lärare-elev eller 

människa-människa (Nordström-Lytz 2013, s. 84). Ytterligare en viktig aspekt som avhandlingen 

resulterar i berör begreppet förbundenhet, som enligt dialogfilosofin anses vara själva startpunkten 

för människans existens, och springer ur att Jag blir Jag i relation med den andra, det finns med 

andra ord inget ”singulärt, fristående Jag” (Nordström-Lytz 2013, s. 124). Det egna Jaget formas i 

relation till den andra genom förbundenhet.  

3.2 Emotionell närvaro i relationens mellanrum                                                                                                                 

Anna-Carin Bredmar belyser i sin artikel mellanrummet som en dimension av närvaro, där hennes 

syfte med artikeln är att skapa en djupare förståelse av ”emotionell närvaro” gällande lärares arbete 

sett ur ett relationellt perspektiv (Bredmar 2017, s. 255). Bubers dialogfilosofi låg till grund för 

analysen av materialet där metoden var kvalitativ och utgjordes av nitton intervjuer med lärare vars 

undervisning omfattade ”elever i de yngre åldrarna i svensk grundskola” (Bredmar 2017, s. 

260-261). Trots att Simons situation är av annorlunda slag då Bredmar utgår från relationen mellan 

lärare och elev, belyser även hennes resultat viktiga aspekter kring mellanrummets komplexitet.       

I linje med Nordström-Lytz som också ser lyhördhet som ett viktigt verktyg i mötet med den andra, 

Kopplar Bredmar ihop ”emotionell närvaro” med lyhördhet, där hon menar att en situations 

lyhördhet ”gör det möjligt för läraren att gå i dialog med eleverna och på så vis dela elevernas 

intresse” (Bredmar 2017, s. 270). Det vill säga att inta ett närvarande förhållningssätt gentemot 

eleverna och våga vistas i ”okunskapen” och den nya ”föränderliga situationen” för att på så vis 

möjliggöra den mellanmänskliga dialogen (Ibid, s. 270). Detta kan tolkas som ett meningsskapande 

mellan läraren och eleverna som uppstår i och med ett gemensamt delat intresse genom den 

föränderliga situationen som inte är på förhand given. Enligt min förståelse av mellanrummet i 

pedagogiska relationer, oavsett om det handlar om lärare-elev-eller elev-lärare-relationen, eller som 

i Simons fall relationen till ett objekt, kan inte mellanrummet existera utan närvaro. En relation utan 

ömsesidig närvaro kan inte alstra mening för att mellanrummet då per definition är icke-existerande, 

vilket i förlängningen leder till att blivandet och den mänskliga utvecklingen i relationen uteblir. I 

linje med det här resonemanget kan Simons relation till sitt tidigare missbruk belysas i termer av 
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blivande och icke-blivande, i och med de erfarenheter och upplevelser som framkommer i studiens 

analys. Å andra sidan kan det uppstå i termer av acceptans kring det förgångna missbruket, vilket i 

sig kan skapa en känsla av mening mellan det som varit och det som är nu, och därmed främja ett 

fortsatt blivande när det gäller mänskliga relationer, istället för att återfalla i ett missbruk.   

3.3 Blivande i den pedagogiska relationens mellanrum                                                                    

I avhandlingen författad av Erica Hagström undersöker hon den pedagogiska relationens mellanrum 

mellan människa och häst. Människa-häst-relationen utgör Hagströms utgångspunkt och kan anses 

vara disparat och oförenlig med Simons relation till missbruket som är den här studiens 

utgångspunkt, men avhandlingen bidrar med relevanta insikter och en fördjupad förståelse när det 

kommer till relationens mellanrum, där den/det andra inte alltid behöver vara en människa. 

Hagströms metod är arts-based research ”i form av litterär gestaltning” i kombination ”med 

pedagogisk-filosofisk analys” inspirerad av livsvärldsfenomenologi (2018, s. 35). De teoretiska 

utgångspunkterna hämtar hon från tänkare och texter som berör relationens mellanrum, till exempel 

Biesta, Levinas och von Wright, för att sedan tolka och analysera de fenomen som framträder 

genom upplevelser och erfarenheter i relation med sin häst. Blivandeprocesser är som inledningsvis 

nämnt centrala inom pedagogiken och pedagogiska relationer, och är ett genomgående tema i 

Hagströms avhandling. Vem blir jag i relation till den eller det andra? I det här fallet försöker 

Hagström i analysen konkretisera och begreppliggöra ”djur-blivande” i relation till sin häst, och i 

förlängningen utifrån den här specifika kontexten undersöka vad pedagogik kan vara och bli (2018, 

s. 38-41). Hagström benämner den språkliga vändningen inom pedagogiken som en förutsättning 

för mellanrummet, vilket tog sig uttryck i en förflyttning från ”språk till processer”, en slags 

ömsesidig intersubjektiv lärandeprocess som försiggår mellan människor, istället för en monologisk 

akt där läraren pratar och eleven lyssnar (Hagström 2018, s. 24-25). Blivandet kan därav beskrivas 

som en händelse eller ett meningsskapande som sker i interaktion mellan människor, där den 

pedagogiska relationens mellanrum ”tar sig uttryck som en händelse i rörelse” (Ibid, s. 25). I linje 

med detta landar Hagström i att blivandet innebär ”att komma till världen” till skillnad mot lärandet 

som innebär att ”anpassa sig till omgivningen” (Ibid, s. 108). Med andra ord handlar det om en 

relationell transformation av den existerande ordningen, som sker i relationens mellanrum (Ibid, s. 

108). Därav går det inte på förhand att veta något om relationens mellanrum eftersom varje relation 

och situation är unik, och ankommer varje given kontext och tidpunkt. Mellanrummet är därav inget 

som ägs av den ene eller den andre, utan är något som skapas i relationen, vilket i sin tur möjliggör 

ett blivande, eller som Hagström benämner fenomenet ”att komma till världen” (Ibid, s. 108-109). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Inledningsvis nämnde jag att den här studien springer ur ett konstruktionistiskt synsätt med det 

relationella perspektivet i förgrunden, främst med tanke på att det relationella perspektivet och i den 

meningen relationell pedagogik inte utgör en enhetlig teori, men grundar sig i Martin Bubers 

dialogfilosofi. Den här studiens teoretiska ramverk grundar sig i denna filosofi.                                

Det konstruktionistiska synsättet går att se i ljuset av att relationer konstrueras genom språket, och 

att mening konstrueras genom interaktion mellan människor (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 274). 

Trots att dialogen i relationen enligt Buber omfattar fler dimensioner än enbart det talade språket, 

inrymmer den mellanmänskliga aspekten ett meningsskapande genom interaktion (2011, s. 25).    

Jag kommer nedan att redogöra för de centrala utgångspunkterna i Bubers dialogfilosofi och hur de 

relaterar till Simons situation. I analysen och tolkningen av det empiriska materialet går jag i dialog 

med Bubers texter och de tolkningar av empirin som för mig framträtt, för att på så vis försöka 

förstå den pedagogiska relationens mellanrum gällande Simons olika livssituationer och relationer.  

4.1 Martin Bubers dialogfilosofi och de grundläggande begreppsparen Jag-Du och Jag-Det                                                                                                                     

Martin Bubers skrift Jag och Du är startpunkten för en rad skrifter med fokus på relationen och 

människans vara i världen, såsom Buber ser henne. Det är med Jag och Du han lägger grunden för 

sin dialogfilosofi, och förklarar grundorden i människans vara. Skriften inleds med följande rader.  

Världen är tvåfaldig för människan alltefter hennes tvåfaldiga hållning. Människans 

hållning är tvåfaldig alltefter två-falden i de grundord hon kan uttala. Grundorden är  

inte enstaka ord utan ord-par. Det ena grundordet är ord-paret Jag-Du. Det andra 

grundordet är ord-paret Jag-Det; varvid utan att grundordet ändras också ett av orden 

Han eller Hon kan ersätta Det. I överensstämmelse därmed är också människans Jag 

tvåfaldigt. Ty Jaget i grundordet Jag-Du är ett annat än det som finns i grundordet Jag-

Det (Buber 2013, s. 7)  

Det Buber menar såsom jag tolkar honom, är det inledningen i den här studien förtäljer, att 

människan aldrig är ensam, hon är alltid i relation till den eller det andra, alltså i relation till Du/

subjektet eller Det/objektet. Buber hävdar vidare mot bakgrund av detta att ”det inte finns något Jag 

för sig, utan endast Jaget i grundordet Jag-Du och Jaget i grundordet Jag-Det” där människan 

genom att säga Jag, träder i relation till antingen Du eller Det (2013, s. 8).  
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Jag-Det relationen, alltså objektrelationen, tillhör erfarenhetens värld och Jag-Du skapar den 

mänskliga relationens värld, just för att relationen med människan antar språkets form, ”vi kan ge 

och mottaga Duet” och därigenom adressera oss inför varandra (Buber 2013, s. 11).                    

Buber understryker dock att varje Du-relation blir till erfarenhet när Jag träder ur relationen till den 

andra. Därav är varje relation som jag tidigare nämnt av unik karaktär. Oavsett om det är en ny eller 

ålderstigen relation kan en människa bara veta något om den andra människan baserat på sina 

tidigare erfarenheter, men hon kan aldrig veta från gång till annan vem den andra är, utan bara vad 

den andra är. Vem en människa är och blir till, sker genom blivandet i relationen - mellan - Jag och 

Du, eftersom relationen inte är statisk utan i konstant rörelse (Buber 2013).  

Förutom den språkliga Jag-Du relationen som innefattar det ”äkta” mellanmänskliga mötet, det vill 

säga att inta ett närvarande, accepterande och ömsesidigt förhållningssätt i relation med den andra, 

adderar Buber två typer av relationer till hur den relationella sfären kan förstås, och därigenom 

förståelsen kring människans relation till antingen subjektet eller objektet (Buber 2013). Den ena 

utgör livet med naturen där ”de levande varelserna rör sig inför oss, men de förmår inte komma till 

oss” pågrund av språkets tröskel, och Du-sägandet stannar därvid (Buber 2013, s. 11). Den andra är 

”livet med den andliga världen” som också är av ordlös men språkskapande karaktär, där människan 

som ett tänkande, skapande och handlande subjekt - Jaget - uttalar ”grundordet med vårt väsen utan 

att kunna säga Du med vår mun” (Ibid, s. 11). Med andra ord kan relationen till det andliga, den 

abstrakta Jag-Du relationen symboliseras i form av en gud eller ett högre väsen, det som rent fysiskt 

inte går att greppa. Såsom jag tolkar Buber är det snarare tal om människans inre väsen, människans 

inre röst, vilken vi alla bär på och träder i dialog med dagligen. Den reflekterande, tänkande och  

handlande sidan av oss själva. Kort sagt, människans pedagogiska relation till det egna inre Jaget.  

För att precisera och beröra Bubers tankar ännu lite närmre och därigenom hans dialogfilosofi om 

individens konstanta förbundenhet med världen, genom relationen till Du, Det eller sig själv, är det 

viktigt att ha i åtanke att Buber ser relationen som människans primära begynnelsepunkt, och livets 

fortsatta lärande och blivande. Han menar att relationens fundament grundar sig i ”det medfödda 

Duet” som förverkligas genom mötet och i relation med den andra, alltså en längtan efter ett Du för 

att på så vis kunna bli Jag, vilket sker ”genom inträdandet i relationer” (Buber 2013, s. 39-41).  

Mot bakgrund av detta ämnar jag som sagt i analysen gå i dialog med Bubers texter, utifrån och 

med inspiration i begreppen Jag-Du och Jag-Det. Simons Jag-Det relation gestaltar hans tidigare 

missbruk och objektrelationer, det mellanmänskliga åskådliggörs i Simons relation till omvärlden.   
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4.2 Den mellanmänskliga aspekten                                                                                                                   

Bubers definition av begreppet han benämner ”det mellanmänskliga” - inom relationell pedagogik 

kallad mellanrummet - utgör något mer än det som rent socialt försiggår mellan människor. Han 

hävdar att det tar sig uttryck i en särkategori, en slags dimension i människans tillvaro, ”som vi är så 

självklart förtrogna med, att vi ännu inte riktigt kommit underfund med dess egenart” (Buber 2011, 

s. 17). Det mellanmänskliga är inneslutet i begreppsparet Jag-Du, trots att även Jag-Det relationen 

kan inrymma mellanmänskliga aspekter. Det tar sig uttryck i att låta sig inneslutas i relationen med 

det andra, där den avgörande skillnaden ligger i förbundenheten med objektet och inte till objektet, 

det vill säga i närvaro med och inte till (Buber 2013, s. 13). Detta kan ta sig uttryck i en bok någon 

läser eller datorn någon författar en kommande text på, vilket skapar ett blivande i mellanrummet 

med dessa objekt, och nya insikter, erfarenheter och mening träder därur. I linje med det här 

resonemanget beskriver Buber det mellanmänskliga i relationen mellan Jag-Du, och risken med att 

göra människor till objekt. Vilket kan tolkas som frånvaro av närvaro i mötet med den andra.  

Det kommer inte an på någonting annat än att vardera av två människor vederfares den 

andre som just denna bestämda andre. Att var och en av de båda blir medveten om den 

andre och därför förhåller sig så till honom att han icke behandlar honom som ett 

objekt, utan som partner i ett livsskeende - det må så vara en boxningsmatch            

(Buber 2011, s. 23) 

Mellanrummet kan i det här fallet, som jag redogjort för ovan med hjälp av den tidigare 

forskningen, beskrivas som en dimension av närvaro, eller att inta ett medvetet och närvarande 

förhållningssätt i relation med den andra, för att blivande ska möjliggöras. Buber menar att han med 

dialogfilosofin inte förkunnar någon lära utan visar enbart på en verklighet, ”eller på någonting i 

verkligheten, som inte alls, eller i varje fall alldeles för lite, har uppmärksammats” (Ibid, s. 13).                          

Den naturliga komplexiteten som omfattar den mellanmänskliga aspekten skyr begrepp - och detta 

av en anledning - som på så vis kan bidra till att skapa en större förståelse av fenomenet. Trots detta 

går det utläsa vissa ovillkorliga krav som kan liknas vid ”begrepp” som är nödvändiga när det 

kommer till det mellanmänskliga. Buber menar att mellanrummet inte kan uppstå utan delaktighet 

och ömsesidighet i relationen med den andra, och han pekar på ”ansvaret inför den andra” och nuet  

som en uteslutande förutsättning för mellanrummet, alltså det som ”aktuellt sker mellan människor” 

(2011, s. 25). Förverkligandet av Jaget sker med andra ord i ett levande samspel ”mellan” den ene 

och den andra, och inte vare sig ”i” en av dem ”eller i båda tagna tillsammans” (Buber 2011, s. 26).  
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5 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte består i att utifrån ett relationellt pedagogisk-filosofiskt perspektiv tolka och fördjupa 

en undran kring den pedagogiska relationens mellanrum, med utgångspunkt i en specifik     

människa-objekt relation. Simons erfarenheter och upplevelser kring sitt tidigare missbruk, utgör 

studiens empiriska material. Studiens syfte skapar följande frågeställningar.  

  

1. Hur uppfattar Simon sig själv i relation till sitt tidigare missbruk ? 

2. Vilka förhållningssätt kan tydliggöras i Simons relation till omvärlden, när det andra är ett 

missbruk ? 

3. Vilka erfarenheter och upplevelser av mellanmänskliga möten kan urskiljas i Simons relation 

till omvärlden ?   
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6 Metod och empiriskt material  

I den här delen av arbetet redogör jag för hur jag har gått tillväga när det kommer till metodval och 

hur det empiriska materialet har analyserats. Jag kommer även presentera de forskningsetiska 

principerna som jag har tagit hänsyn till i forskningsprocessen.  

6.1 Metodologisk ansats  

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, har jag genom en kvalitativ ansats i form 

av dialogiska djupintervjuer inspirerats av ett hermeneutiskt angreppssätt. Ett hermeneutiskt 

angreppssätt har spelat en viktig roll för studiens analys, då det handlar om att tolka och skapa 

förståelse kring en individs - i det här fallet Simons - egna upplevelser och erfarenheter av ett 

tidigare missbruk (Westlund 2015, s. 71). I en vidare mening så betyder hermeneutik ”läran om 

tolkning” och smälter samman på det ontologiska planet med ett konstruktionistiskt synsätt om hur 

världen är beskaffad, och människans vara i världen. Tolkning utgör en central del i det 

konstruktionistiska paradigmet, vilket förenar hermeneutiken och konstruktionismen ytterligare 

(Sohlberg 2013, s. 266-274). Det relationella perspektivet står fortsatt i förgrunden. Hermeneutiken 

utgör även en slags inlevelseteori vilket innebär att jag som forskare verkligen behöver - ta den 

andras perspektiv - för att skapa mig en djupare förståelse av dennes erfarenheter och upplevelser 

(Hyldgaard 2008, s. 34). Materialet som intervjuerna alstrat har därav varit adekvat att analysera 

med ett hermeneutiskt angreppssätt. Mina tidigare erfarenheter eller förförståelsen kring det som 

studeras är inom hermeneutiken av central betydelse. Det är dock viktigt att förförståelsen inte 

påverkar tolkningen negativt, och jag har därav försökt att förhålla mig ”genuint nyfiken inför det 

empiriska materialet, med den egna förförståelsen medvetandegjord”, och snarare låtit materialet 

tala till mig än att överösa det med frågor (Westlund 2015, s. 73-81). Med andra ord har jag försökt 

att lyssna till materialet, för att komma underfund med vad det har att säga mig. Angående min 

förförståelse nämnde jag inledningsvis att jag genom livets bana, haft och har många vänner och 

bekanta som fastnat i och tagit sig ur missbrukets klor. Jag har sett misären som ett beroende kan 

skapa på nära håll, och även upplevt befrielsen som dessa människor erfarit i och med utträdet från 

missbruksrelationen. Jag har varit högst angelägen om detta när jag har tolkat och analyserat mitt 

empiriska material. Förförståelsen balanserar nämligen på en skör tråd, dels på grund av att den 

inom ett hermeneutiskt angreppssätt är viktig och bringar kännedom till det som studeras, men det 

är lika viktigt att som sagt ”medvetandegöra” den egna förförståelsen, för att på så vis undvika att 

göra individer till offer eller hjältar i de olika utsagorna som tolkats och analyserats (Ibid, s. 80).  
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6.2 Urvalet 

Inledningsvis nämndes att den här studiens empiriska material kretsar kring en individs erfarenheter 

och upplevelser av ett tidigare missbruk. Simon som egentligen heter något annat är 28 år gammal 

och är en ny bekant till mig. Jag känner inte Simon personligen och jag hade bara träffat honom vid 

ett antal tillfällen under diverse tillställningar innan den här studiens början. Simons relevans för 

studien grundar sig i att han brottas med en tidigare missbruksproblematik, och under intervjuerna 

framkom det att missbruk av olika slag legat i Simons släkt sen en tid tillbaka, vilket enligt Simon 

kan vara en bidragande orsak till hans egen  problematik. Vetskapen om detta har även adderats till 

min förförståelse när jag analyserat och tolkat empirin. Jag är medveten om att det kan varit en 

nackdel att enbart fokusera på en individ, bland annat på grund av att det blir svårt att uppnå 

generaliserbarhet med studien. Detta har dock inte varit min främsta avsikt, då jag genom flera 

dialogiska djupintervjuer snarare viljat skapa en bred förståelse kring Simons tidigare 

missbruksproblematik och därigenom hans pedagogiska relation. I linje med detta menar Kvale att 

om syftet är - som i det här fallet - att uppnå förståelse om en specifik människans livsvärld, räcker 

det med ”denna enda person” (1997, s. 98). Det har sedan länge funnits en kritik gentemot 

kvalitativa studier angående just dess generaliserbarhet, trots att Jean Piagets nyskapande 

psykoanalytiskt inspirerade intervjustudier enbart fokuserade på hans tre egna barn (Ibid, s. 98).  

6.3 Dialogen som metod  

Djupintervjuerna som har genomförts med Simon och som ligger till grund för studiens empiriska 

material, kan liknas vid dialogiska samtal. Det jag menar med dialogiska samtal är att intervjuerna 

med Simon har innefattat en tydlig mellanmänsklig aspekt. Kvale beskriver fenomenet i form av 

kunskap, och det kunskapande som erhålls i en intervju frambringas ”genom det mellanmänskliga 

samspelet i situationen” (1997, s. 35). I och med att mitt kunskapssökande kring Simons relation till 

hans livsvärld karaktäriserats av löst strukturerade och i viss mån ostrukturerade intervjuer, har 

dialogen - mellan - Simon och mig frambringat en närvaro inför och med varandra, och ett 

otvivelaktigt lyssnande förhållningssätt från min sida. Detta hade inte varit möjligt utifrån mer 

strukturerade fråga-svar intervjuer genom en liknande kvalitativ ansats. Dock har intervjuerna med 

Simon kretsat kring olika teman, eller tidsperioder utifrån hans liv, vilka jag här nedan kort kommer 

att beskriva. De dialogiska intervjuerna med Simon har med andra ord inte varit helt icke-styrda 

utan snarare fokuserade kring dessa teman, vilket också är en förutsättning för en kvalitativ 

forskningsintervju (Kvale 1997, s. 37). 
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6.4 Genomförande av djupintervjuer och transkribering av empirin   

Djupintervjun är av kvalitativ karaktär vilket innebär att försöka förstå ”hur människor upplever sig 

själva och sin omgivning” (Åsberg 2001, s. 278). Detta går i linje med den här studiens syfte och 

metodologiska angreppssätt, och djupintervjuer har därav varit adekvat för insamlandet av 

undersökningens empiri. Djupintervjun kan även ses som en dialog mellan två parter som försöker 

att möjliggöra en öppen och ömsesidig relation till varandra (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 

38). Motsatsen till kvalitativa forskningsintervjuer är kvantitativa intervjuer i form av exempelvis 

enkätundersökningar. Detta adderar ännu ett skäl till valet av en kvalitativ ansats, då fokus inom 

kvantitativa studier springer ur ett positivistiskt synsätt på kunskap, där krav på objektivitet råder, 

vilket leder till ett reducerande och eliminerande av de ”subjektiva dimensionerna” hos 

informanterna eller informanten (Kvale 1997, s. 64). Som ovan nämnt har jag gjort ett flertal löst 

strukturerade och i viss mån ostrukturerade djupintervjuer med Simon över en längre tid, utifrån tre 

teman eller tidsperioder i hans liv. Temana fokuserades kring Simons liv innan missbruket, när han 

befann sig i missbruket och efter missbruket, rättare sagt nutid. Närmare bestämt gjordes fem 

djupintervjuer vilka sammantaget resulterade i fyra timmars inspelat material. Intervjuerna gjordes 

under tre dagar i november månad 2018. Simon som bor i en stad nordväst om Stockholm i Sverige, 

föreslog att vi genomför intervjuerna i hans hemmiljö. Det är vanligare att människor avböjer att 

göra intervjuer i hemmiljö då det kan uppfattas som känsligt (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 

43). I det här fallet kanske Simon snarare upplever det egna hemmet med en känsla av trygghet, och 

kan därav ansetts naturligt för honom att göra intervjuerna i hans hem. Ytterligare en bidragande 

faktor kan haft att göra med att vi redan innan studiens början var bekanta med varandra.  

En portabel inspelare användes till att spela in intervjuerna med, och sedan transkriberades  

materialet till skrift. Transkriberingen som är en tidskrävande process ställde också nya frågor.    

Ska jag transkribera allt material ordagrannt efter Simons utsagor? Hur ställer jag mig till talspråket 

kontra skriftspråket? Då talspråket ofta - vilket det gjorde - omfattades av ”ofullständiga satser och 

avvikelser från ämnet” (Kvale 1997, s. 149-153). Jag valde efter noga övervägande att transkribera 

allt inspelat material vilket resulterade i tre fulla arbetsdagar av transkribering. I analysen har jag 

finslipat Simons utsagor från talspråk till skriftspråk, för att på så vis skapa en större förståelse till 

materialet som helhet. Under intervjuerna använde jag mig även av papper och penna för att 

anteckna intressanta tankar och nya frågor som dök upp under processen. Ohörbara saker som 

grimaser och gester antecknades också, för att genom detta tillval addera en dimension till 

tolkningsprocessen (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 49). 
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6.5 Bearbetning och analys av empirin   

Det empiriska materialet har analyserats och tolkats med utgångspunkt i Bubers Dialogfilosofi.  

I analysen har jag inspirerats av den gren inom hermeneutiken som är ”existentiellt” inriktad.       

Den inriktningen kännetecknas av att försöka tolka och förstå Simons tidigare missbruk och 

livssituation utifrån andra perspektiv än hans egna (Westlund 2015, s. 72). Ricoeur har kallat denna 

gren av hermeneutiken för ”den psykologiskt inriktade tolkningsläran”, det vill säga att jag som 

forskare genom ”inlevelse” och ”empati”, ska försöka förstå en annan människas existens och 

intentioner, vilket jag anser har gjort utefter bästa förmåga och de givna förutsättningarna (Ibid, s. 

72). Samtidigt som en öppenhet och ödmjukhet inför empirin har tillämpats i analys och 

tolkningsprocessen, har jag trots detta försökt att inte rucka på min kritiska blick (Ibid, s. 72).     

Mina tidigare erfarenheter eller förförståelsen av det fenomen som studeras är inom denna gren av 

hermeneutiken extra viktig. Exempelvis hade egna upplevelser och erfarenheter av att missbrukat 

kunnat vara en betydelsefull del i själva förståelseakten, när det kommer till Simons situation.      

Nu besitter jag inte sådana upplevelser och erfarenheter när det kommer till missbruk. Det är ändå 

viktigt att jag som forskare - vilket jag redogjort för i inledningen till den här delen av studien - 

kommenterar min förförståelse kring det som studerats (Ibid, s. 73).                                                              

Det ska tilläggas att det inte finns någon generell arbetsgång eller arbetsmodell när det kommer till 

”analys- och tolkningsprocessen” inom hermeneutiken, bland annat beror detta på att forskare har 

olika förförståelse och ingång och därav kan välja olika angreppssätt för att tolka och förstå sin 

empiri (Ibid, s. 79-80). För egen del har jag genom upprepad läsning av det empiriska materialet  

strukturerat och utkristalliserat olika meningsbärande teman med avsikt att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. I linje med den hermeneutiska cirkeln har mitt tillvägagångssätt mer precist 

gått till enligt följande. 

Genom upprepad läsning av intervjuerna har jag skaffat mig en mer eller mindre allmän uppfattning 

och mening av min empiri. Jag har sedan gått tillbaka i intervjuerna för att kristallisera ut teman och 

uttryck som jag ansett vara av betydelse i det Simon talat om, samt försökt att utveckla mening i 

dessa. Sedan har jag återvänt till den mer helhetliga meningen av intervjuerna mot bakgrund av den 

innebörd som framträtt i de olika delarna eller temana, för att på så vis skapa en enhetlig giltig 

mening. Kort sagt har det skett en ”ständig växling” mellan intervjuernas ”delar och helhet” (Kvale 

1997, s. 50-51). Genom detta har jag kunnat tematisera och sortera empirin till olika 

meningsbärande teman, utan att för den delen skapa en hierarki temana emellan.  
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6.6 Generaliserbarhet och validitet och kvalitet  

I och med att jag enbart fokuserat på Simons specifika erfarenheter och upplevelser kring sitt 

tidigare missbruk, är det svårt att uppnå generaliserbarhet med studien. Det ska dock tilläggas att 

studiens resultat kan omfatta individer i likartade situationer och kontexter som Simon. Studiens  

resultat påvisar i den meningen hur Bubers teori kan användas och bygga broar mellan det mer 

”abstrakta och generella” i relation till en enskild människas livshistoria (Öberg 2015, s. 67). 

Validitet står i den här studien för huruvida valda metoder lyckats undersöka och därmed besvara 

studiens syfte och frågeställningar (Kvale 1997, s. 216). Forskningsfrågorna har således besvarats. 

Gällande studiens kvalitet som är ett överordnat begrepp för att beteckna en ”noggrann, systematisk 

och väl genomförd kvalitativ studie i vilken ett elegant och innovativt tänkande balanserar väl med 

en kritisk analys”, anser jag att utifrån dessa kriterier lyckats genomföra en välgrundad studie, följt 

av en kritiskt reflekterad analytisk blick (Thornberg & Fejes 2015, s. 259). 

  

6.7 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet har sammanställt åtta forskningsetiska regler som jag har utgått från under min 

forskningsprocess. Den första regeln består i att du ska tala sanning om din forskning, vilket jag har 

gjort i samband med gjorda intervjuer och insamlandet av materialet. Den andra regeln innebär att 

forskaren medvetet granskar och redovisar utgångspunkterna för studien, vilket jag gjort genom 

användning och motivering av relevanta teoretiska val för studiens syfte. Den tredje regeln springer 

ur att öppet redovisa studiens metoder och resultat, vilket jag gjort genom att visa på sambandet 

mellan metod och resultat. Den fjärde regeln grundar sig i att öppet redovisa kommersiella intressen 

och andra bindningar. I min studie har jag inga sådana engagemang förutom att jag skriver denna 

uppsats i enlighet med min utbildning. Den femte regeln förtäljer att du inte ska stjäla 

forskningsresultat från andra, vilket jag inte har gjort. Den sjätte regeln innebär att du ska hålla god 

ordning i din forskningsprocess, exempelvis genom dokumentation och arkivering. Detta har 

uppföljts genom att ingen mer än mig tagit del av det empiriska materialet och att detta material 

raderats efter avslutad bearbetning. Den sjunde regeln innebär en strävan efter att ingen - varken 

människa, djur eller miljö - skadas i bedrivandet av forskningen. I det här fallet har detta uppfyllts 

då Simons anonymitet tagits hänsyn till. Den sista regeln innefattar att rättvist bedöma andras 

forskning. Det har jag gjort genom att enbart redogöra för tidigare forskning, och inte tolkat eller 

värderat den (Vetenskapsrådet 2011, s. 12). Förutom dessa åtta forskningsetiska regler, har jag även 

åberopat kravet på informerat samtycke. Det innebär att Simon givit sitt godkännande - skriftligen - 

på att medverka i studien, förutsatt att jag som forskare informerat honom om studiens syfte och 
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användningsområde, vilket jag har. Det framgår även att Simon - innan publicering - kan välja att 

avbryta samarbetet, trots genomförda intervjuer och påskrivet samtyckeskrav (Ibid, s. 49-50). 

6.8 Metoddiskussion  

Syftet med studien har varit att utifrån ett relationellt pedagogiskt perspektiv tolka och fördjupa en 

undran kring den pedagogiska relationens mellanrum, med utgångspunkt i en specifik människa-

objekt relation. Det empiriska materialet har utgjorts av Simons erfarenheter och upplevelser kring 

hans tidigare missbruk. Intervjuerna som legat till grund för den här studien har som sagt dels 

präglats av en dialogisk mellanmänsklig anda, och varit löst strukturerade och i viss mån 

ostrukturerade till sin karaktär. Det hade varit svårt att uppnå liknande resultat med studien om valet 

av metod sett annorlunda ut, då Simons specifika situation och hans specifika upplevelser och 

erfarenheter stått i brännpunkten för uppsatsens ändamål. Angående intervjuernas struktur hade de 

vid närmare eftertanke kunnat strukturerats på ett annorlunda sätt, och mer precist efter ändamålet. 

Det vill säga utefter mer precisa frågor. Dock hade det kunnat skapa mer av en fråga-svar stämning 

och därmed låsa fast det levande samspelet i dialogerna mellan Simon och mig. Detta resulterade i 

att jag istället bad Simon tala fritt - men i ordningsföljd - utifrån de tre teman jag ovan nämnt, utan 

att jag som intervjuare försökte styra dialogerna allt för stringent och frekvent. 

En svaghet och nackdel med den kvalitativa forskningsintervjun som metod, berör kvalitativa 

studiers generaliserbarhet, vilket som sagt kritiserats genom åren. Argumentet har oftast landat i att 

urvalet, det vill säga intervjupersonerna varit för få till antalet, vilket gjort att studiers resultat inte 

varit möjliga att generalisera (Kvale 1997, s. 98). Detta diskuteras i tablån angående den här 

studiens generaliserbarhet och hur den kan generaliseras i relation till teorin. Om syftet däremot 

varit med hjälp av ett brett urval kunnat skapa en annan typ av generaliserbarhet med studiens 

resultat, hade metoden i den bemärkelsen behövt varit av annan beskaffenhet. Exempelvis hade en 

kvantitativ enkätundersökning omfattat av ett brett och rikt urval för att på så vis kunna generalisera 

resultaten i större utsträckning, varit att föredra. Alternativt med tanke på studiens generaliserbarhet 

hade jag kunnat genomföra intervjuer med fler informanter, och därigenom kunnat jämföra och 

bredda de olika resultaten i studiens analys. Syftet med studien har emellertid varit tydligt från 

början och likaså medvetenheten kring hur och varför jag valt att enbart fokusera på en individs 

specifika erfarenheter och upplevelser av sitt tidigare missbruk. Det är därmed och mot bakgrund av 

ovan förda resonemang jag vågar framhålla att den dialogiska intervjun som metod och därav 

studiens kvalitativa ansats har varit adekvat för studiens syfte och frågeställningar.  
!17



7 Resultat och analyserande kommentar  

Här nedan presenteras följaktligen studiens resultat vilket redovisas utifrån belysande citat hämtade 

ur de utsagor Simon delade i intervjuerna mellan honom och mig. Intervjuerna med Simon hade en 

tendens att smälta samman trots att utgångspunkterna för intervjuerna fokuserades kring Simons 

erfarenheter och upplevelser innan missbruket, när han befann sig i missbruket och efter 

missbruket, med andra ord där han befinner sig idag. Återkommande i intervjuerna med Simon är 

talet om gemenskap, acceptans, att bli sedd, ensamhet, prestation, och frånvaron av det 

mellanmänskliga i relationer. Det sistnämnda är också det som framträtt tydligast i intervjuerna. 

Syftet med studien har varit att utifrån ett relationellt pedagogisk-filosofiskt perspektiv tolka och 

fördjupa en undran kring den pedagogiska relationens mellanrum, med utgångspunkt i en specifik 

människa-objekt relation. Fem meningsbärande teman - Ansvaret inför den andra, Gemenskapen till 

objektet och frånvaron av subjektet, Missbruksrelationen ur ett Jag-Det perspektiv, Att förhålla sig i 

relation till det andra, Det mellanmänskliga mötet - utifrån de återkommande yttrandena i 

intervjuerna har legat till grund för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Syftet med 

analysen är därmed att tolka och analysera citaten med hjälp av studiens teoretiska perspektiv.  

7.1 Ansvaret inför den andra  

I och med studiens teoretiska utgångspunkter och det grundantagande angående människans 

ursprungliga vara i världen, att bli till och förverkligas i relationens mellanrum till den eller det 

andra (Buber 2013). I analysen har jag inte kunnat bortse från de utsagda och ibland underliggande 

orsaker Simon framhåller som anledningar till sitt tidigare missbruk, vilka genomsyrade 

intervjuerna. Citatet nedan och huvudtemat som helhet belyser Simons tankar och uppfattningar 

kring sig själv och sin barndom och livet med familjen, i relation till sitt tidigare missbruk.  

Jag har väl såklart tänkt på det många gånger…att hitta en orsak till varför jag blev 

som jag blev, jag tror inte att det finns ett enda svar utan flera olika anledningar och 

flera olika orsaker men till största del tror jag det handlar om det här med att inte bli 

sedd. Jag drar paralleller till att inte bli förstådd och jag har känt mig misstolkad och 

missuppfattad och då inte känt mig sedd liksom…det tror jag är en stor orsak…jag har 

inte blivit sedd för vem jag är utan för hur jag är eller hur jag agerat och då har jag 

blivit sedd för mina prestationer snarare än för vem jag är, vad jag står för och vad jag 

vill, och det har ju blivit en misstolkning om vem jag är… 
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Simon belyser komplexiteten kring sitt tidigare missbruk och uttrycker att det finns många olika 

anledningar till detta, eller som han säger ”varför jag blev som jag blev”. Ur ett relationellt 

perspektiv så pekar Simon på en viktig aspekt när det kommer till att inte blivit sedd som barn för 

vem han är, utan snarare genom sina prestationer. Att hela tiden behöva bevisa någonting för att på 

så vis bli accepterad och sedd kan grunda sig i motpartens bristande förmåga att acceptera och se 

Simon för den han är, vilket i sin tur kan leda till att Simons verkliga existens, eller ”Jag-blivande” 

fått stå tillbaka pågrund av kravet på prestation - där prestationen istället utgör Simons värde och 

existens - och därmed omöjliggjort ett ömsesidigt förverkligande i relation med den andra (Buber 

2008, s. 33; Buber 2008, s. 93). Nedan utvecklas det här resonemanget, men för att belysa Simons 

uppfattningar ytterligare utvecklar han sina tankar följande.  

Jag är uppvuxen i en syskonskara på fyra barn..liksom fyra olika personer med olika 

personligheter och jag tror att den här okunskapen som ens föräldrar bedriver när dem 

jämför en liksom, ”Varför är du inte som din bror? Han som är så lugn, varför är inte 

du lugn?” Det blir ett jämförande i varför jag inte är som någon annan när jag 

egentligen bara är mig själv… 

Den okunskap som Simon uttrycker att hans föräldrar utövade genom att jämföra honom med hans 

bror, befäster intressant nog en slags ”kunskap” och ”sanning” utefter deras tankar och idéer om hur 

något eller någon ska vara och bete sig. Simon som uttrycker att han bara varit sig själv görs till att 

vara ”fel” genom föräldrarnas synsätt. Citatet springer ur samma problematik som det första, att inte 

blivit sedd för den han är. Ett utanförskap som av Simon inte varit självvalt men göder hans känsla 

kring att behöva ”prestera” för att få finnas till och passa in i familjegemenskapen.   

Buber hävdar i linje med detta att det alltid kommer an på den andra i relationen, den andras ansvar 

inför varje given relation. Det vill säga en förståelse om att varje individ är unik och därmed en 

annan på just sitt ”särpräglade” vis, alls inte på ett negativt vis, eller på något vis överhuvudtaget 

men den andra kan inte var du och du kan inte vara den andra (Buber 2011, s. 43). Det är snarare 

genom acceptans istället för viljan att likrikta och ändra, eller rättare sagt att inte ”påtvinga den  

andre sin egen åsikt och attityd”, som det mellanmänskliga uppstår (Ibid, s. 53). ”Att inte bli sedd” 

har därmed starka kopplingar till relationen Jag-Det, då att bli behandlad som ett ting bland andra 

ting utan att bli uppmärksammad och ”sedd” för vem han är, snarare skapar känslan av utanförskap, 

då Simon görs till ett objekt för den andras - hans föräldrars - ändamål (Buber 2013, s. 14).  
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7.1.1 Gemenskapen med objektet och frånvaron av subjektet  

Återkommande i intervjuerna är Simons tankar och känslor kring bristen av gemenskap, vilket kan 

kopplas ihop med att inte blivit sedd, där Simons känsla av att vara ”fel” och att blivit tillrättavisad 

och jämförd kan grunda sig i bristen på det mellanmänskliga i relationen, och gemenskap inom 

familjekontexten. Simon framhöll främst relationen till fadern som problematisk, där denne förvisso 

varit närvarande på ett rent fysiskt och praktiskt plan, då det exempelvis har handlat om att bringa in 

pengar och ting till familjen.  

Det här med att göra saker gemensamt i min barndom...vi hade väl filmkvällar och 

liknande men en känsla av att roa sig själv kom tidigt in i mitt liv på något vis, jag fick 

exempelvis en motocross av min farsa, men det var jag själv som skulle åka på den, jag 

hade ju ingen att åka med, det var inte så att min farsa följde med mig ut och åkte utan 

än en gång så var det här med att roa sig själv väldigt påtagligt..datorspelande var 

också en sån sak som jag sysslade med som spädde på den här iden om att vara själv…

att leka med sig själv på något sätt…men jag har saknat min pappa…rent själsligt  

Citatet ovan kan tolkas utifrån och härledas till ensamhet och bekräftelse, vilka i det här 

sammanhanget har liknande beröringspunkter. Simons känsla av ensamhet i den bemärkelsen av att 

”vara själv” och ”att leka med sig själv” som präglade hans barndom, kan tyda på en saknad av en 

inre bekräftelse, främst från hans far. Motocrossen och datorspelet är två Jag-Det relationer, och kan  

utgjort ett substitut för faderns kärlek till Simon. Det som å andra sidan blir tydligt är dock hur 

gemenskap inte kan köpas för pengar eller hur relationen till objekten inte kunnat ersätta Simons 

känsla av faderns ”rent” själsliga frånvaro. Vad kan Simon då mena med att han har saknat sin 

pappa ”rent själsligt”? En tolkning av ”rent själsligt” och det Simon pekar på med uttrycket, kan ha 

sin begynnelsepunkt i en känsla kring att uppleva ensamhet i sin egen familj. En existentiell inre 

ensamhet bland ”de dina”. En känsla som inte riktigt är greppbar, men som ändå existerar och kan 

grunda sig i att varje litet tillfälle och ögonblick av närvaro utestängts. ”Rent själsligt” kan i den 

meningen betyda att vara närvarande inför den andra. Ett vara i stunden med den andra, utan att 

görat, det praktiska, instrumentella, att göra något eller att prestera för att uppnå något utgjort det 

primära i tillvaron, vilket kan gett upphov till ett uteblivet meningsskapande familjemedlemmar 

emellan. En delad mening som därmed och istället grundat sig i gemenskap och närvaro med 

objektet och inte subjektet, vilket omöjliggjort den själsliga bekräftelsen av den andra, som kan bota 

ensamhet och känslan kring ”att vara själv”. 
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Denna delade mening är inte lätt att förutspå och ej heller på förhand given, men den förutsätter ett 

närvarande förhållningssätt i relationens mellanrum till den eller dem andra (Buber 2013, s. 19). 

Simon nämner att ”vi hade väl filmkvällar och liknande”, och en fråga mot bakgrund av Simons 

utsaga och denna tolkning blir således, var någon där? ”rent själsligt”.  

Buber pekar på det Simons utsaga och efterföljande tolkning belyser, och hävdar att ”Jagets innersta 

växt sker inte, som man idag gärna vill tro, ur människans förhållande till sig själv” (2008, s. 40). 

Detta kan liknas vid Simons känsla av ensamhet och behov av bekräftelse. Trots att relationen till 

objekten funnits där i form av en motocross och datorspelande kan det vara så att Simons innersta 

”Jag-tillblivelse” fått stå tillbaka med tanke på saknaden efter en själsligt närvarande pappa (Ibid, s. 

40). ”Jag-tillblivelse” utgör i detta sammanhang en ”ömsesidig bekräftelse” inför den andra och är 

något vi människor är i behov av, men det sker i ”personlig närvaro” i relationen mellan människa 

med människa (Ibid, s. 40). Att bli Jag inför andra Jag kan enligt Buber därmed inte ske i relation 

till objektet (Det) utan förutsätter den närvarande andra (Duet), för att kunna skapa en delad mening 

och fortsatt tillblivelse. Det vill säga att i stunden göra den andra närvarande för sig, genom att inta 

ett medvetet förhållningssätt och ett vara i gemenskap med den andra, för att på så vis främja en 

ömsesidig relation (Buber 2011, s. 34).  

Sammanfattning  

Genom att lyfta blicken och summera dessa teman och tolkningar, kan det mellanmänskliga ses i  

ljuset av att inta ett närvarande förbehållslöst förhållningssätt inför den andra i relationen.       

Simons uppfattningar om sig själv och sin barndom i relation till sitt tidigare missbruk, visar på en 

frånvarande pappa - ”rent själsligt” - och ett uteblivit meningsskapande i relation till denne, vilket 

främjas i relation mellan människa med människa och inte i relation till objekten (Buber 

2013, s. 40). Mot bakgrund av detta blev det i dialogerna med Simon tydligt att drogen som sådan 

inte ligger till grund för hans tidigare missbruk, utan utgör snarare ett substitut för en komplex 

underliggande problematik, med få svar och desto mer obesvarade frågor. Värt att understryka är att 

utifrån ovan gjorda resonemang inte görs anspråk på att förklara eller för den delen försöka påvisa 

att bristen på det mellanmänskliga i relationer utgör anledningen till Simons tidigare missbruk. 

Dock kan det vara en av många anledningar, och med empirin som grund har det kunnat visats på 

en frånvaro av närvaro ur en mellanmänsklig aspekt. Vikten av det mellanmänskliga i relationen, 

eller Simons saknad efter den andras närvaro, är dock inte att bortse ifrån om ”allt verkligt liv är 

möte”, och tesen att ”Jag blir till i förhållande till Duet” fortskrider här nedan (Buber 2013, s. 18). 
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7.2 Missbruksrelationen ur ett Jag-Det perspektiv  

Simons liv har som för många andra i hans situation kantrats av återfall pågrund av en ovilja till att 

acceptera sin beroendeställning i relation till sitt tidigare missbruk. Efter många år av missbruk av 

diverse substanser och ett antal återfall fick Simon tillslut nog. Det som fick bägaren att rinna över 

en gång för alla och vilket idag kan vara en bidragande orsak till att Simon fortsatt är nykter, menar 

han var känslan av frustration, hat och ensamhet, och saknaden efter familjen.  

Det som fick allt att brista var att jag kände mig ensam även när jag hade folk runt 

omkring mig…distansen till människor kändes så jävla stor…och jag kommer ihåg att      

i slutet så kände jag så mycket hat… jag hatade människor…känslorna inom mig 

kokade och jag kommer ihåg att jag skrev i min dagbok att min familj är problemet, jag 

hatar dom jag vill att dem dör...jag skrev med min blyertspenna så udden nästan gick av 

med hela min hand knuten hårt runt pennan, jag kände mig som ett argt frustrerat litet 

barn…jag ville leva nära dem men det kändes så långt bort 

Detta kan tolkas i linje med det Simon uttryckt ovan angående hans barndom och hans känsla kring 

ensamhet och distans till människor trots att han ändå hade människor omkring sig. Det är därav 

mycket möjligt att det har att göra med en ”själslig” ensamhet som tidigare diskuterats och i detta 

slutskede av hans missbruk gör sig påmind. Simons missbruksrelation kan i den bemärkelsen agerat 

som en bästa vän och en slags primär ”emotionell relation” under väldigt många år, och en 

medvetenhet kring detta kan därav hunnit ikapp (Jfr Nakken 1996). Det vill säga att Simon innerst 

inne vetat och känt att missbruksrelationen, detta Jag-Det förhållande inte kan ersätta hans saknad 

efter - som han själv uttrycker - sin familj.  

Angående Simons hat gentemot människor och främst gentemot sin familj, som han menar ”är 

problemet”, kan tolkas som en projicering av ett eget självhat som i grund och botten kan vara av 

relationell karaktär. Det vill säga att om tesen ”Jag blir till i förhållande till Duet” och allt verkligt 

liv utspelar sig i relationen mellan Jag-Du, och inte genom en mångårig relation till Detet, med 

andra ord missbruket (Buber 2013, s. 18), kanske Simons hat därav är en produkt med relationella 

förtecken, där den andra - hans familj - inte haft möjlighet att lyssna, att vara närvarande, att träda i 

relation till Simon med hela sitt ”väsen” - både fysiskt och själsligt - kanske på grund av att inte 

vetat hur? Relationen i sig kan liknas vid ett livslångt lärande och framförallt en ömsesidig akt, och 

utan detta uteblir mellanrummet. Simons hat gentemot familjen kan därmed ses i ljuset av ett 
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självhat ur en relationell synvinkel och grundar sig möjligtvis i frågan om hur? Han säger att ”jag 

ville leva nära dem men det kändes så långt bort”. Vilket kan tolkas som en saknad av familjen som 

Simon inte riktigt vet hur han ska förhålla sig till eller träda i relation med, och likaså kanske gäller 

dem i relation till honom. Relationen till missbruket är å andra sidan något Simon vet hur han ska 

förhålla sig till och under många år ”delat sin verklighet med”, trots att ”Det” inte kan ersätta 

saknaden av ”Duets” närvaro i Simons liv, vilket till sist fick allt att brista (Ibid, s. 18-23).  

Genom att bjuda in Buber till dialogen vill jag ytterligare konkretisera och exemplifiera Simons 

missbruksrelation närmre, och därmed förankra och skapa en bredare förståelse till hans mångåriga 

Jag-Det relation.  

Buber skiljer som sagt på relationen mellan människa med människa och människa till objekt, men 

hävdar samtidigt att även Det (objektet) kan bli till ett Du (subjektet), beroende på huruvida en 

människa låter sig inneslutas och ömsesidigt dela sin verklighet i relation med objektet (Buber 

2013, s. 12). Exemplet nedan belyser Bubers tankar angående objektrelationen i form av ett träd och 

poängterar Simons livslopp och belyser ett sätt att förstå hans relation till missbruket när det pågick. 

Men exemplet kan även ses i ljuset av Simons nykterhet och hans förhållningssätt gentemot sig 

själv och sin omvärld i relation till sitt tidigare missbruk. Buber skriver, ”Trädet är inte något 

intryck, ingen lek av min föreställning, inte något stämningsvärde, utan det finns där i sin verklighet 

som min motpart och har att göra med mig liksom jag med det - bara på ett annat sätt” (Ibid, s. 13).                                       

För tydligheten och annorlundahetens skull, kan ”trädet” bytas ut mot Simons missbruk och kanske 

göra detta resonemang lite klarare? Huruvida det handlar om ett tidigare missbruk eller missbruket 

vilket idag är förvisat till Simons erfarenhetsvärld är inte av vikt, för att poängen med resonemanget 

ska bli tydligt. Det som är av relevans är hur Simon delade ”sin verklighet” med missbruket som sin 

”motpart” i en samtidig relation till sin omvärld, under väldigt många år. Trots att missbruket inte är 

ett levande och verkligt Du, var det för Simon en verklig och ömsesidig relation i brist på det 

mänskliga ”Duets” närvaro och för stunden en ytterst verklig verklighet, och därav inget ”intryck” 

eller ”föreställning” eller för den delen ej något ”stämningsvärde” i sig. Simons missbruk vilket nu 

är ett erfaret sådant är dock alltid närvarande, det vill säga att det gör honom alltid påmind och 

skapar förhållningssätt gentemot sig själv och omvärlden i och med att det är och har varit en del av 

hans verklighet, i form av det andra, ”bara på ett annat sätt” (Ibid, s. 13).  
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7.2.1 Att förhålla sig i relation till det andra  

Genom att blicka tillbaka i Simons liv för att ytterligare tydliggöra hans relation till missbruket 

måste vi göra ett litet avbrott i historiens naturliga följd, men resan angående hans väg till nykterhet 

kommer att plockas upp i analysens sista tema. I dialogerna med Simon framträdde intressanta 

utsagor kopplade till kärleksrelationer i gemenskap med hans missbruk. Simons svartsjuka som han 

menar grundat sig i en rädsla kring att förlora något visar paradoxalt nog också på 

missbruksrelationens betvingande kraft, angående ”valet” mellan relation eller relation. Citatet 

nedan belyser Simons första förhållande då han var nyss fyllda 18 år.  

Jag upplevde att jag och min flickvän hade någonting, det fanns något där, vi såg 

varandra, vi älskade varandra, men min svartsjuka gjorde att vi bråkade mycket om allt 

möjligt och jag drogade ju, vilket hon inte gillade och det ledde till ett motstånd även i 

mig och tankar uppstod på att det kanske inte var så bra, samtidigt som det liksom blev 

en brottningsmatch mellan två relationer egentligen, där jag faktiskt kände att den ena 

inte ger så mycket utan kräver mer, liksom känslan av att den ena relationen ställde 

krav, vilket drogen inte gjorde, den var kravlös… 

I citatet uttrycker Simon en frustration kring viljan att vara på två platser samtidigt, det vill säga en 

”brottningsmatch mellan två relationer”. Frustrationen kring detta leder till att behöva välja mellan 

relationen med flickvännen eller drogen, eftersom hon speglar honom - eller ställer vissa krav - 

gällande hans bruk, genom att uttrycka att hon inte gillar att han tar droger. Detta skapar en slags 

inre konflikt i Simon, och bidrar till känslan kring att drogen är en ”kravlös” relation till skillnad 

mot kärleksrelationen, och trots att han upplevde att dem ”hade någonting” och att dem ”älskade 

varandra” fortsatte han att ta droger och började vara otrogen mot sin flickvän.  

Jag ville inte vara otrogen för jag älskade ju min flickvän, det kändes fel samtidigt som 

någonting i mig drogs till det här destruktiva, och någonstans i den spiralen så gjorde 

jag slut, men vi fortsatte att träffas fram och tillbaka i säkert 1,5-2 års tid…på helgerna 

ville jag inte vara med henne men i veckorna kom jag på att jag älskar ju henne… 

Anledningen till att jag belyser detta citat är för att det hänger ihop med det första och sätter in de 

båda citaten i en kontext, och visar hur Simon i relation till missbruket även gör sin flickvän till ett 

objekt i relation till honom själv. Vilket kan tolkas som att han inte är närvarande i sitt eget Jag.   
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Buber diskuterar detta och menar att inte vara närvarande eller ”trogen mot sig själv” springer ur 

”människans självmotsägelse” och leder till att vi behandlar oss själva och andra som objekt, 

beroende på situation och relation vi ställs inför (2013, s. 68). Denna självmotsägelse grundar sig i 

ett ”förhållande till ett onaturligt och omöjligt objekt, det egna Jaget” vilket i förlängningen leder 

till ”att det utvecklar sig, där det inte har någon plats att utveckla sig på” (Ibid, s. 94). Tillblivelse 

och därmed människans egna förverkligande och utveckling äger ju som sagt rum mellan människa 

med människa, och inte i relationen till det egna Jaget eller i relation till ett missbruk (Ibid, s. 40).  

Simons otrohet gentemot sin flickvän kan mot bakgrund av detta ses i ljuset av att hon görs till ett 

objekt bland andra objekt, på grund av att Simon behandlat sig själv som ett objekt - att han inte är 

närvarande i sig själv - och hans flickvän görs därmed - i linje med otrohetsaffärerna - till hans 

ändamål, ett medel, ett något, ett ”Det”, utefter hans behov och önskan (Jfr Buber 2011, s. 23).  

På ett liknande sätt ter sig relationen till Simons missbruk, vilken för honom är en kravlös 

objektrelation han umgås med på helgerna, men liknande kravlösa mönster återfinns och skapas i 

relationen till hans flickvän i veckorna, och med ett sådant förhållningssätt erhåller han dem båda. 

Dock på tvivelaktiga grunder då relationen dem emellan sker i en slags konstant gemenskap med 

missbruket, och inte i delaktighet och ömsesidighet i relationen dem emellan. Det vill säga utan den 

mellanmänskliga aspekten som främjar den ömsesidiga relationen, vilken kommer an på att dem 

båda träder i ”okonstlad relation” och genom ett medvetet förhållningssätt gör den andra i stunden 

närvarande för sig (Buber 2011, s. 45). Med andra ord delar Simon inte sin verklighet i stunden med 

sin flickvän utan befinner sig främst i en destruktiv och konstant närvarande relation till sitt 

missbruk. Vilket kan tolkas som hans dåvarande primära emotionella relation (Jfr Nakken 1996).  

Sammanfattning  

Med Simons komplexa tidigare missbruksrelation i brännpunkten visar ovanstående teman på hur 

den kan förstås ur ett relationellt perspektiv. Den frånvaro av närvaro mellan Simon och omvärlden 

belyser även i dessa teman det mellanmänskliga och dess betydelse för fortsatt tillblivelse i 

relationen. Empirin visar samtidigt hur Simon delat sin verklighet med sitt missbruk under väldigt 

många år, och hur han gjort sig själv och andra till objekt för egna ändamål, kanske för att drogerna 

bekräftade och förverkligade hans otillfredsställda känsla av omvärldens bekräftelse gentemot 

honom. Analysens sista tema plockar upp historien där detta tema började, att åter bli nykter.  
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7.3 Det mellanmänskliga mötet  

Simons långa väg mot nykterhet har tidigare nämnts kantrats av återfall och svårigheter med att 

förhålla sig till sin beroendeproblematik. Dagarna efter han i ett frustrerat och ångestladdat tillstånd 

och under påverkan av droger skrivit i sin anteckningsbok ”min familj är problemet”, sökte han sig 

till kyrkan. Simon beskrev i intervjuerna att han vid ett tidigare tillfälle sökt sig dit med fokus på att 

bli nykter, och trots att beslutet att bli nykter inte var enkelt att ta, möts han av två för honom kända 

ansikten, däribland hans mentor som idag stöttar och bistår Simon i kampen kring upprätthållandet 

av hans nykterhet. 

Det var en söndagsmorgon…och jag gick över till kyrkan och var så bestämd i mitt 

beslut fast samtidigt så jävla ledsen, men jag kommer ihåg hur jag bara gick in och satt 

mig på en av bänkarna i kyrkan och eftersom jag hade gått där under min första nyktra 

period några år tidigare hade jag träffat flera personer där innan, bland annat två 

socialarbetare, varav en gammal lärare jag hade haft i skolan och min nuvarande 

mentor…och dem satt sig bredvid mig på varsin sida…och jag bara brast ut i gråt, jag 

grät som ett hysteriskt barn och jag kommer aldrig glömma hur dem bara satt kvar utan 

att röra mig, utan att säga något, dem bara satt där vid min sida, och fanns där liksom, 

men lät mig vara i min sorg…och det var stort för mig.…otroligt stort, och där är jag nu 

Citatet kan tolkas utifrån flera aspekter och infallsvinklar, bland annat utifrån de dubbla känslor 

Simon beskriver i att vara bestämd inför beslutet att åter bli nykter men samtidigt omfattas av en 

väldigt sorgsen och jobbig känsla gällande detta beslut. Möjligtvis kan det grunda sig i en rädsla 

kring vad ett nykter liv kommer att innebära och hur han ska upprätthålla ett sådant, med tanke på 

att han har återfallit i missbruk vid tidigare tillfällen.  

En annan tolkning och det som jag anser framträder tydligast i citatet, är hur de båda socialarbetarna 

förhåller sig i relation till Simon, vilket kan tolkas som ett ”äkta” mellanmänskligt möte (Buber 

2011, s. 34).  

Enligt Buber krävs nämligen ingen dialog för att det mellanmänskliga ska uppstå utan snarare en 

delad mening, genom att ett ”oreserverat förhållande uppstått mellan människor”, vilket kan liknas 

vid det Simon härmed upplevde, då han får vara i sin sorg och på så vis bli bekräftad, accepterad 

och respekterad, i en ömsesidig relation med socialarbetarna. Detta skapar en delad mening i 
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relationens mellanrum, utan att meningen behöver kommuniceras med ord, eller omfattas av något 

specifikt, men någonting har ”erfarits” och därav krävs inget ”vetande” (Buber 2008, s. 16-17).  

Komplexiteten kring mellanrummet springer ur detta icke-vetande och har som tidigare nämnts sin 

grund i det som ”aktuellt sker mellan människor” men förutsätter - vilket citatet visar -  

en ömsesidighet och delaktighet och ett närvarande förhållningssätt inför den andra, vilket kommer 

an på den andra i varje given relation och situation (Buber 2011, s. 25).  

Med andra ord kan det mellanmänskliga kopplas ihop med ett ansvar inför den andra, ett 

egenansvar, vilket socialarbetarna i relation till Simon visar genom att ta ansvar för sina egna 

känslor, värderingar och tyckande inför honom (Jfr Buber 2011, s. 23). Det vill säga ”utan att vilja 

påtvinga den andre något av det egna förverkligandet”, utan istället visar dem honom respekt, och 

låter honom vara i sin sorg genom att bara finnas där vid hans sida (Ibid, s. 61). 

Det meningsskapande som därmed uppstår i deras ömsesidiga relation, vilket inte går att fixera eller 

karakterisera till något specifikt och är ej på förhand givet, kan tolkas som ett ömsesidigt blivande i 

relationens mellanrum, vilket är i linje med Buber som menar ”att jag i en situation som jag har 

gemensam med den andre vitalt utsätter mig för hans andel däri, såsom verkligen hans” (Ibid, s. 49). 

Det vill säga att villkorslöst och förbehållslöst utelämna sig själv till den andra vilket Simon i det 

här fallet gör, med hopp om att bli respekterad och accepterad för den han är, utan att på förhand 

veta vilka möjligheter, risker eller blivandeprocesser mötet i kyrkan kommer eller kan komma att 

medföra, i och med inträdet i relationen till den andra (Ibid, s. 49-50).  

I relation till ovan gjorda resonemang vill jag utveckla och problematisera talet om ansvaret inför 

den andra för att belysa det mellanmänskliga och dess komplexitet ytterligare, och därigenom det 

mellanmänskliga mötet mellan Simon och socialarbetarna i kyrkan.   

Såsom jag tolkar Buber är ansvaret inför den andra och närvaro två sidor av samma mynt, där båda 

parters delaktighet och ömsesidighet är ovillkorliga krav för att det mellanmänskliga ska uppstå, och 

kan tolkas som att vara närvarande inför varandra i mötet, vilket förutsätter ett ansvar inför den 

andra, och därmed ett ansvar inför sig själv (Buber 2011, s. 66). Det vill säga ett egenansvar, vilket 

kan tolkas som ett lärande kring att vara närvarande i sig själv, med tanke på ”att ingendera av 

parterna får vilja påtvinga den andre något av sitt eget eller sig själv”, utan snarare bistå varandra i 
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relationen till ”att bli sig själv”, det vill säga ett ömsesidigt pedagogiskt blivande i mötet med den 

andra (Ibid, s. 60-61). I linje med Simons utsaga och Bubers tankar kan Simons agerande liknas vid 

att han tar ansvar för sitt eget liv inför den andra, genom att vara närvarande i sig själv och 

därigenom ta beslutet om att bli nykter. Detta förutsätter det förhållningssätt socialarbetarna intar i 

relation till Simon, i och med deras ansvar inför den andra i mötet, det vill säga Simon, då han inte i 

första hand söker efter lindring eller ett svar på sin missbruksproblematik, utan snarare en 

ömsesidig närvaro för stunden i gemenskap med dem, vilket socialarbetarna möjliggör genom att 

möta Simon som ett ”Du” och inte som ett ”Det” som behöver kureras för sin problematik (Jfr 

Buber 2013, s. 18).  

Sammanfattning  

Ovan genomförda resonemang har visat på hur ett mellanmänskligt möte kan ta sig uttryck i 

verkliga livet och hur fenomenet kan tolkas genom närvaro och ansvaret inför den andra.        

Vidare visar det mellanmänskliga mötet på komplexiteten kring det meningsskapande som enligt 

Buber inte kräver något ”vetande” utan snarare att något har ”erfarits” i gemenskap med den andra, 

vilket kan tolkas som ett blivande i relationen mellan den ene och den andra.  
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8 Slutsatser och diskussion  

Studiens syfte har varit att utifrån ett relationellt pedagogisk-filosofiskt perspektiv tolka och 

fördjupa en undran kring den pedagogiska relationens mellanrum, med utgångspunkt i en specifik 

människa-objekt relation. Simons erfarenheter och upplevelser kring sitt tidigare missbruk, har 

utgjort studiens empiriska material. Frågeställningarna har varit, Hur uppfattar Simon sig själv i 

relation till sitt tidigare missbruk? Vilka förhållningssätt kan tydliggöras i Simons relation till 

omvärlden, när det andra är ett missbruk? Vilka erfarenheter och upplevelser av mellanmänskliga 

möten kan urskiljas i Simons relation till omvärlden?  

Frågeställningarna har besvarats genom att de knutits an till analysens olika teman och berörts på 

flera olika plan, dock inte med fokus på att besvara varje enskild frågeställning var för sig utan 

snarare genom att belysa frågeställningarna mot bakgrund av de olika temana, vilket analysen visar. 

Exempelvis behandlar analysens sista tema studiens tredje frågeställning men kan även ses i ljuset 

av analysens föregående teman för att påvisa bristen av det mellanmänskliga angående Simons 

erfarenheter och upplevelser i relation till sitt tidigare missbruk. De två första frågeställningarna 

åskådliggörs och besvaras i resterande teman.  

Ett övergripande och genomgripande resultat analysen visar är hur det mellanmänskliga i den 

pedagogiska relationen kan begreppliggöras i termer av närvaro inför den andra, för att främja ett 

meningsskapande och fortsatt tillblivelse i relationen. Detta är i linje med Bredmars studie som 

pekar på en ”emotionell närvaro” som en dimension av mellanrummet, där hon framhåller att 

närvaro i den pedagogiska situationen ”gör det möjligt för läraren att gå i dialog med eleverna och 

på så vis dela elevernas intresse”, det vill säga att främja ett meningsskapande (Bredmar 2017, s. 

270). Det Bredmar menar med ”emotionell närvaro” kan liknas vid det Simon uttrycker i att han har 

saknat sin pappa ”rent själsligt” och åsyftar till att inta ett uppmärksamt, fokuserat och skärpt 

förhållningssätt med den andra, och inte sluta sig i en ”inre känsloupplevelse” (2017, s. 265).  

Emotionell närvaro som en dimension av mellanrummet kan även specificeras i termer av att göra 

den andra närvarande för sig genom ett samspel av ömsesidighet och delaktighet, vilket resultatet 

utifrån Simons erfarenheter och upplevelser framhåller, dock i form av en frånvaro gällande det 

mellanmänskliga i relationer till hans omvärld.  

!29



Denna frånvaro av den ”själsligt” närvarande andra rörande Simons upplevelser och erfarenheter 

kan mot bakgrund av detta utgjort en av många anledningar till hans tidigare missbruk.           

Simons relation till objektet - missbruket - kan i den meningen ses som en pedagogisk relation, men 

även hur han har agerat sin egen pedagog i gemenskap med missbruket, pågrund av att speglingen 

och blivandet som sker i relationens mellanrum i närvaro med det mänskliga subjektet, ersattes av 

objektrelationen. Det jag menar är att Simons tillvaro under väldigt många år utgjordes av ett 

samspel mellan honom och missbruket med tanke på en beroendeställning och därigenom en delad 

gemenskap och verklighet med detta objekt, vilket samtidigt kan varit en orsak till att han 

behandlade andra och sig själv som ett objekt i olika situationer och relationer, på grund av att han 

inte var närvarande i sig själv utan snarare befann sig i en konstant pågående relation till 

missbruket.  

I enlighet med Nakken (1996) som hävdar att missbruksrelationen när den övergår i ett beroende 

blir individens ”primära emotionella relation”, kan detta liknas vid studiens övergripande resultat 

och ovan gjorda resonemang då Simons pedagogiska relation till objektet resulterade i att han 

exemplevis ”valde” drogerna istället för sin flickvän, eller rättare sagt hade drogerna ett starkare 

inflytande på honom trots att han upplevde ett starkt emotionellt band i relationen till henne.       

Med andra ord försökte Simon under många år förverkliga sig själv och bli till i relationen till 

drogerna, en objektrelation som visserligen var kravlös men uteslöt däremot det äkta 

mellanmänskliga skeendet och därigenom Simons självförverkligande. Det blir för mig mot 

bakgrund av studiens resultat tydligt att detta självförverkligande - som jag med ett annat ord vill 

benämna tillblivelse - äger rum mellan människor i närvaro med varandra, och inte i relation till ett 

objekt. Simons beslut om att bli nykter var iofs ett beslut som först tog sig uttryck i hans inre men 

förlöstes och förverkligades genom ömsesidig närvaro i mötet med socialarbetarna i kyrkan.                         

I motsvarighet med Hagström (2018) som hävdar att tillblivelse mellan människor handlar om att 

”komma till världen” då varje relation och situation är unik och mellanrummet därav är i konstant 

rörelse och inte något som ägs av den ene eller den andra, vill jag likna detta vid Simons 

känslosamma möte i kyrkan med socialarbetarna, men att det för honom snarare tog sig uttryck i att 

komma tillbaka till världen, ett försök till att bryta den isolation och ensamhet hans 

missbruksrelation skapat och genom ett inre mod ersätta objektet med hopp om att mötas av 

acceptans och respekt i relation med dem.  
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Simons insikt om att verkligheten försiggår där ute och att livet i den meningen inte kan levas i 

relation till ett objekt pågrund av att det skapar isolation och ensamhet, framhåller än en gång vikten 

av en ömsesidig närvaro i mötet människa med människa, för att det mellanmänskliga ska kunna 

uppstå och alstra mening och bistå människor till att bli sig själva. 

Mot bakgrund av ovan gjorda resonemang och i relation till Simons utsagor om dagboksskrivande, 

kopplat till hans livs mest ångestfyllda perioder, ämnar jag försöka utvidga studien en aning, för att 

på så vis sätta in den i en bredare samhällelig kontext. Det jag vill belysa i enlighet med detta 

handlar nämligen om möjliga pedagogiska metoder med dialogen i fokus, vilket Jeannie K. Wright 

(2009) diskuterar i sin artikel, och påvisar därav hur dialogiskt dagboksskrivande kan fungera som 

självterapi och självreflektion. Det vill säga hur dagboksskrivande som en kreativ läroprocess, kan 

skapa en dialogisk Jag-Du relation med det egna Jaget. I likhet med denna studie har Wright (2009) 

fokuserat på en individs erfarenheter och upplevelser, men med blicken inställd kring dennes 

dagboksskrivande som en lärandeprocess, för att exempelvis hantera stress, psykisk ohälsa och 

prestationskrav. Ett intressant resultat Wright (2009) framhåller, bottnar i hur individen i fråga efter 

flera år av dagboksskrivande som ett behjälpligt objekt till självreflektion, lyckats skapa sig en inre 

röst som inte är dömande eller kritisk mot det egna Jagets tillkortakommanden. I linje med Wrights 

resonemang och i relation till denna studie kan argumenteras för att objektet i viss mån bara byter 

skepnad. Istället för drogen görs dagboken till den primära pedagogiska relationen, men poängen är 

snarare att dagboksskrivandet precis som vilken annan kreativ process som helst, bara är ett medel 

för individens egna lärande. Kort sagt, en dialogisk läroprocess om och med det egna inre Jaget.  

Avslutningsvis ska tilläggas att ett missbruk till sin natur aldrig är en ömsesidig dialogisk relation 

utan paradoxalt nog ett krävande monologiskt beroende, och kanske viktigast av allt att poängtera, 

är individen inte sitt missburk, utan lever snarare i relation till missbruket, vilket dikterar dennes 

livsvärld på gott och ont. Jag vill därmed och slutligen mena att det spelar mindre roll om 

objektrelationen utgörs av ett missbruk till droger, digitala föremål eller rentav att missbruka och 

behandla en annan människa som ett objekt, då min poäng är att gapet människor emellan växer sig 

starkare eftersom relationen till objektet ”tillåts” bli den primära pedagogiska relationen. Det 

levande samspelet människor emellan går på så vis förlorat och likaså det mellanmänskliga i mötet, 

som enligt mina erfarenheter är en viktig del i vad det innebär att vara och fortsätta bliva människa. 

Ett slags närvarotillstånd i rörelse som främjar ömsesidighet, delaktighet och acceptans inför och 

med den andra i mötet, och därmed en akt som äger rum och utspelar sig mellan Jag och Du. 
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