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Kroppslig smärterfarenhet
BERNHARD WALDENFELS

Smärtan bildar en främmande kropp i vår erfarenhet. Smärtor känner 
man, däremot har man dem inte som något man tillägnar sig, som 
man lär sig eller åter glömmer bort, förstår eller missförstår, gör rätt 
eller fel. Centrala instanser som mening, regel, struktur eller norm, 
utan vilka vår erfarenhet inte kan tänkas, försvinner inte helt, men de 
förlorar något av sin kraft. Mot den sjuke som en specifi kt främmande 
gestalt svarar sjukdomen som ett specifi kt främmande fenomen.10 

Bortsett från detta öppnar smärterfarenheten vida horisonter av 
upplevelser och beteenden. De sträcker sig från smärtkänslan till smär-
tans uttryck, från smärtans förklaring och behandling till bedömning 
av smärtan. Smärtan breder ut sig, den är mer än ett specialproblem. 
Förmågan att känna smärta betraktas ofta som kriterium för om vi 
överhuvudtaget har att göra med en kroppslig eller levande varelse. 
Vårt umgänge med smärtan, som inte bara omfattar lidande utan 
också tillfogande av smärta, väcker etiska frågor. Till och med teologin 
blandar sig i med frågan om hur Gud kan tillåta smärtor. Till vår kul-
tur hör hårt prövade gestalter som Job och Odysseus, vilka är hjältar 
av ett särskilt slag. En maxim som patientia vincit omnia (”tålamodet 
övervinner allt”), som man fi nner på kuststadens Flensburgs port, gör 
en dygd av det ofrånkomliga uthärdandets nöd.

Den teoretiska bakgrunden för följande refl ektioner är en feno-
menologi för vår kroppsliga erfarenhet av oss själva och andra, som 
inte stannar vid en korrelation mellan intentional akt och betydelse 
och ett samspel mellan det särskilda och det allmänna, utan går till-
baka till ett dubbelt skeende av patos och respons. Smärtan är inte ett 

10. Jfr om detta min uppsats ”Der Kranke als Fremder”, i Waldenfels, Grenzen der 
Normalisierung (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998).
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särskilt föremål, utan ett singulärt erfarenhetssätt, som drabbar 
var och en av oss.11 

1. Smärtkänslor

Den första fråga man måste ställa är hur och som vad smärtan över-
huvudtaget erfars. Denna fråga uppkommer innan vi tar itu med att 
bedöma, förhindra och behandla smärtor eller beräkna kostnaderna 
för behandling av smärtan. Det ligger nära till hands att utgå från att 
smärtan erfars som en form av känsla, bortom alla kognitiva, praktiska 
och tekniska bearbetningar. Men vad betyder känsla? I den moderna 
epokens tänkande tenderar man att reducera känslor till blotta subjek-
tiva tillstånd och impulser. Denna förminskning av fenomenet mot-
svarar uppdelningen av livsvärlden i en fysisk yttre värld och inre psy-
kisk värld, en uppdelning Husserl underkastade en grundlig kritik i 
Krisis. Det som hör till yttervärlden är enligt detta synsätt naturskeen-
den, vilka låter sig beräknas och manipuleras; det som hör till den inre 
världen är upplevda akter och tillstånd, i första hand våra egna upple-
velser, som vi helt enkelt har, och därefter andras upplevelser, som vi 
mödosamt sluter oss till. Men redan på 1800-talet inleds en motrö-
relse som författare som Herder, Nietzsche eller Wittgenstein, tillsam-
mans med just fenomenologin, på sina olika vis är delaktiga i.

Antagandet om ett intentionalt kännande, som vi har Brentano, Hus-
serl och Scheler att tacka för, utgör ett första viktigt steg. Känslor är 
enligt denna uppfattning inte blotta subjektiva tillstånd, utan ett upp-
levande i vilket världen och de andra är lika delaktiga som jag själv. Vi 
glädjer oss över något och lider av något. Vi delar andras känslor eller 
gör oss oemottagliga för dem. Känslor är inte en privat egendom hos 
individuella subjekt, som först på förhandlingens väg fi nner fram till 
och kan utbyta egendomar med varandra.12 

11. Vad gäller den grundansats i form av en patiskt och responsivt upplagd feno-
menologi som ligger till grund för min diskussion, så hänvisar jag till Grund motive 
einer Phänomenologie des Fremden (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006), liksom 
till mina utförliga analyser i Antwortregister (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994; 
andra uppl. 2007) och Bruchlinien der Erfahrung (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2002).
12. Vad gäller den levande kroppens socialteoretiska bakgrund, så som den utveck-
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Detta första steg är emellertid inte tillräckligt. Den smärterfarenhet 
som kristalliseras i objektiva korrelat visar tillbaka på förintentionala, 
patiska erfarenheter. Den känsla vi möter här kan med ett gammalt gre-
kiskt ord betecknas som patos. I detta ord döljer sig tre olika aspekter: 
passivum som lidandets grammatiska form; lidandet av det vidriga; 
och lidelsen som en stegrad form av erfarenhet i vilken vi blir utom 
oss. Språkligt kunde man skilja mellan det patiska, det patologiska och 
det patetiska. Låt mig utveckla detta något.

Som patos betecknar jag en händelse som vederfars mig eller som 
drabbar mig, i motsats till vad jag gör. Detta jag i objektsform (”mig”) 
föregår jaget som subjekt. För en händelse som drabbar oss gemen-
samt, till exempel ett krigsutbrott, en revolution eller en naturkata-
strof, gäller motsvarande. – Det som sker på detta vis bildar en dub-
belsidig händelse, sammansatt av dels patos, i bemärkelsen att drabbas 
av, dels respons, i bemärkelsen att svara på. Den patiska händelsen 
uppträder inte isolerat, den träder fram mot en patisk bakgrund, vil-
ken vi betecknar som värld av känslor och stämningar eller, med Heid-
eggers term, vår befi ntlighet. Den dubbla händelsen är underkastad 
en tidsförskjutning: mot det före-kommande hos patos, som alltid 
kommer för tidigt, svarar svarets efter-kommande, som alltid kommer 
för sent. Det patologiska låter sig förstås som en deformering av det 
patiska, som en störning eller blockering av svaret. I en extrem form 
möter patos oss som en förlamande chock eller som ett trauma som 
fi xerar oss vid det förfl utna, medan svaret når sin gräns i utformning-
en av stereotypa beteenden eller i försvarsmekanismens blockering 
som förstummar oss. 

2. Kroppslig smärta

Frågar vi efter smärtans specifi ka plats i vår erfarenhet så erbjuder sig 
kroppen, vilken inte bara utövar instrumentella och förmedlande 
funktioner, utan visar sig vara ett veritabelt säte för känslor.13 I detta 

lats under den moderna epoken, jfr C. B. McPherson, The Political Theory of Posses-
sive Individualism (Oxford: Oxford University Press, 1962) och N. Elias, Die Gesell-
schaft der Individuen (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987).
13. Jfr min uppsats ”Der leibliche Sitz der Gefühle”, i M. Staudigl och J. Trinks 
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sammanhang måste vi förstå kroppen som en självständig, förmed-
lande instans, inte som en motsats till själ eller ande. Den levande 
kroppen undandrar sig den cartesianska dualismen, som skulle vilja 
reducera kroppen till rollen av en kroppslig maskin.14 Det preliminära 
teoretiska beslut som gör att vi kan avlägsna oss från cartesianismen, 
har en omedelbar inverkan på terapin. En patient botar man inte på 
samma sätt som man reparerar en maskin. Vägen till en ensidig natu-
ralisering och teknologisering av kroppen har därmed spärrats. Men 
kroppen är inte heller något mellanting, hälften ande, hälften fysisk 
kropp, utan ett levande kroppsligt själv, kännetecknat av en genuin 
självrelation. På det språkliga planet kommer denna självrelation till 
uttryck i refl exiva verb som ”glädja sig”, ”irritera sig”, ”känna sig” bra 
eller dålig. Här har vi inte att göra med en specialform av subjekt-
 objekt-relationen, utan med ett särpräglat självdeltagande, som inbe-
griper en medverkan av tingen och andra människor. Så skriver den 
medicinske antropologen Erwin Straus i sin bok Vom Sinn der Sinne, 
som fortfarande hör till den fenomenologiska estesiologins grundläg-
gande verk: ”Den förnimmande har inte förnimmelser, utan i det att 
han förnimmer, har han sig själv. […] I förnimmandet utbreder sig 
för den upplevande samtidigt jaget och världen, i förnimmandet upp-
lever den förnimmande sig själv och världen, sig själv i världen, sig 
själv med världen.”15 

Denna självrelation innefattar emellertid också en relation till det 
främmande. Det främmande hos den egna kroppen visar sig redan när 
man ser sig i spegeln, hör ekot av sin röst eller upplever hur den egna 
kroppen rör sig. I alla dessa fall öppnas en klyfta inom oss själva. Det 
vi gör sammanfaller aldrig helt med det som sker med oss, medan och 
innan vi gör något. Denna inre klyfta innebär att vi är utsatta för ett 
främmande infl ytande som vi aldrig helt kan avskärma oss från. Till 
kroppen hör såväl utsatthet för störningar som sårbarhet. Det senare 

(red.), Ereignis und Aff ektivität (Wien: Turia Kant 2006), och om det vidare sam-
manhanget Waldenfels, Das leibliche Selbst (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2000).
14. [Vid behov har den tyska termen Leib här översatts med ”den levande krop-
pen”, för att förtydliga kontrasten till Körper, som omfattar även livlösa ”kroppar”. 
Ö. a.]
15. Vom Sinn der Sinne (Berlin: Springer, andra uppl. 1956), s. 372.
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är inte ett yttre, tillfälligt tillkommande fenomen, utan utgör den om-
vända sidan av vår förmåga att förnimma, vår mottaglighet eller käns-
lighet. När känsligheten ökar, ökar även sårbarheten. Den stoiska 
apatin är en tillbakabildning genom vilken vi gör våld på oss själva.

Till det främmande hos den egna kroppen hör slutligen också en 
fysisk kroppslighet, som materiellt gräver sig in i den levande kroppen. 
När Husserl talar om en ”underliggande naturgrund”, om ”min na-
tur”,16 så syftar detta på alla fysiologiska, liksom alla neurofysiologiska 
förlopp, vilka vi i ett utifrånperspektiv kan identifi era som hormon-
utsöndring, matsmältning, hjärtslag eller som neurala urladdningar. 
Denna omedvetna sida hos den egna kroppen, som inte handlar om ett 
enkelt icke-vetande utan om att vara berövad vetande, hör till vår ut-
rustning som kroppsligt levande varelser, men på ett sådant sätt att vi 
varken kan fatta eller manipulera den direkt, i form av en åskådlig bild 
eller som en apparat vi efter behag sätter på och stänger av. Vårt till-
gångssätt är alltid indirekt. Detta omedvetna, som inte talar vårt språk, 
blir i stället märkbart i form av andnöd, magbesvär, kortsynthet eller 
förlamningsfenomen. För upptäckandet av kroppen har vi till stor del 
medicinens historia att tacka. När något är fel med oss, förlorar det 
kroppsliga skeendet sin vardagliga självklarhet.

3. Smärtans egenart

Frågan om smärtans specifi ka beskaff enhet kvarstår. Vad menar vi 
överhuvudtaget med smärta? Låt oss återigen anknyta till grundfeno-
menet patos. Patos innebär bland annat att drabbas av något vidrigt. Det 
vidriga innebär mer än bara en olustkänsla, härrörande från ett yttre 
infl ytande. Det innebär också mer än det blotta varseblivandet av låt 
oss säga ett kastvapen eller ett tortyrinstrument, som drar in oss i ett 
inre medlidande. Varseblivning, avvärjande, skrämd förväntan och 
den bittra eftersmaken är beståndsdelar av smärterfarenheten, men 

16. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Zweites 
Buch (Husserliana IV) (Den Haag: M. Nijhoff , 1952), s. 280. Jfr om detta mitt 
verk Der Spielraum des Verhaltens (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980), särskilt 
kapitel 4: ”Intentionalität und Kausalität”, där den av Husserl införda mångfalden 
av olika inställningar och deras möjliga sammanhang diskuterats utförligt.
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utgör inte dess kärna. Det avgörande är att den vanliga drabbadheten 
av något, som vi redan talade om, stegras till en känsla av att ha sårats 
av något skadligt. Denna självrelation är meningsfull endast ur den be-
rörda personens perspektiv, ur perspektivet hos den patient som drab-
bas av något. Att såras kräver i sin tur en föregående integritet, en inre 
samhörighet mellan delarna, i motsats till den blott materiella skadan 
på en sak, som kan avhjälpas genom reparation eller tillförande av 
reservdelar. Så är ett implantat inte heller bara en reservdel, utan en 
främmande kropp som antingen accepteras eller stöts bort.17 

Men hur förhåller det sig med distinktionen mellan fysisk och själs-
lig eller mental smärta? Finns det inte här en barriär som tvingar oss 
att göra en skarp åtskillnad? Låt oss ta den defi nition som 1994 före-
slogs av ”International Association for the Study of Pain”. Den lyder: 
”Pain: An unpleasant sensory and emotional experience associated with  actual 
or potential tissue damage, or described in terms of such damage.”18 Denna 
bruksdefi nition griper tillbaka på elementära bestämningar, vilka an-
vänds som byggstenar och på grund av sitt heterogena ursprung skapar 
ett blandspråk.

Unpleasant: Detta motsvarar vad vi betecknade som det vidriga och 
som genom sin obehagliga inverkan framkallar en bortvändnings- el-
ler avvärjningsrörelse.

Sensory: Detta kännetecken hänför sig till varseblivandet av det obe-
hagliga, som man brukar beteckna som noziperception.19 

Emotional: Denna bestämning motsvarar det patiska, som drabbar 
eller affi  cierar oss.

Tissue damage: Med skadan på kroppsvävnad övergår vi till kroppens 
fysiologiska aspekter. En ”erfarenhet av materialitet” eller ”upple-
velse av tyngd”, som framträder redan i den vanliga tröttheten, inne-
bär emellertid inte att man lämnar den kroppsliga erfarenhetens sfär. 
Inte bara den levande kroppen, utan också den fysiologiska kroppen 
har karaktären av ett fenomen.20 Man kan tänka på gapande och blö-

17. Jfr om detta, byggande på egen erfarenhet, J.-L. Nancy, Der Eindringling/
L’intrus. Das falsche Herz (Berlin: Merve, 2000).
18. Citerat efter Th. Galert, Vom Schmerz der Tiere (Paderborn: Mentis, 2005), s. 
197.
19. Redan Ch. S. Sherrington talar om ”nozizeptorer”, jfr ibid., s. 199.
20. Om ”kroppen som fenomen”, jfr de ytterst nyanserade, fenomenologiskt in-
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dande sår, på drag i armar och ben, håll i sidan, ögonfl immer, stelnade 
leder och så vidare. I fall av detta slag använder vi ett dubbelspråk som 
kringgår dualismen mellan kropp och själ.

Actual or potential: Denna åtskillnad härrör från smärtförloppets 
tidslighet och de oundvikliga fördröjningar och efterverkningar som 
utesluter att en smärta framträder som ren aktualitet. I detta samman-
hang förtjänar nyare forskning, med smärtors kroniska karaktär som 
tema, särskilt beaktande. Enligt detta synsätt är det inte bara koncen-
trationen på smärtimpulser som framkallar förhöjd aktivitet i hjärnans 
smärtcentra.21 De områden av hjärnan i vilka smärtimpulser bearbetas 
aktiveras i själva verket redan genom den blotta förväntan om smärta, 
till exempel om en tortyr förutsägs. ”Rädslan för smärtorna blir då lika 
stor som smärtorna själva.” Försökspersonerna vänjer sig inte vid 
smärtan, utan tvärtom ökar denna trots att impulsmängden förbli 
densamma; smärtan gör oss inte hårda, utan rädda. Det fi nns ett 
smärtminne i vilket spåren av smärta skrivs in. Så här lyder samman-
fattningen: ”Hjärnan glömmer aldrig smärtan”, eller: ”Hjärnan har 
ingen radertangent… På sin höjd kan vi skriva över minnet.”22 

Or described in terms of damage: Med denna försiktiga klausul, som 
syftar på beskrivningens eget språk, avslutas den offi  ciella defi nitio-
nen. Den talar själv om den kroppsliga smärtan, men den betraktar 
den inte som en rent fysiologisk företeelse. En enkel vävnadscell kun-
de varken känna olust eller vara rädd och minnas. I detta avseende 
ändras ingenting genom det neurologiska beskrivningssättet, som – 
ordagrant förstått – förvandlar fysiska korrelat till subjekt för smärtan, 
som när det på det citerade stället heter: ”Hjärnan glömmer aldrig 
smärtan.” Det hela blir heller inte bättre när man åberopar sig på att 
smärtor bearbetas som normala känsloupplevelser i det limbiska sys-
temet. I den mån man utgår från heterogena korrelat kvarstår nämli-
gen frågan hur relationen mellan dem uppkommer. Man kunde ju 
tänka sig en neurolog som säger att han igår lyssnat på Mozart en 
timme, trots att han bara röntgat hjärnprocesserna hos någon som 

spirerade redogörelserna hos läkaren Herbert Plügge, Der Mensch und sein Leib 
(Tübingen: Niemeyer, 1967), s. 34–42.
21. Jfr ”Dialog im Gehirn”, i Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. 9. 2007.
22. Jfr ”Das Gehirn kennt keine Löschtaste”, i Süddeutsche Zeitung, 4/5. 2. 2006.
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lyssnar på Mozart. Den som begränsar sig till yttre observationer men 
samtidigt håller fast vid de inre upplevelserna, tenderar att läsa in 
något som inte kan utvinnas ur de observerade fenomenen själva.23 
Just därför behövs det en sådan förmedlande sfär som den levande 
kroppen, som gör det möjligt att integrera olika perspektiv och avhål-
ler oss från att låta ett rent fysiologiskt språk för kroppen och ett rent 
neurologiskt språk för hjärnan kombineras med ett rent psykologiskt 
eller mentalt språk, och bilda en pseudovetenskaplig förment interdis-
ciplinär rotvälska.

4. Smärttrösklar och smärtskalor

Om vi utgår från en kroppslig helhetssfär, så måste vi likväl skilja 
 mellan olika grader och former av smärta, i anknytning till gängse 
beskrivningar av upplevelser av smärta och smärtbeteende.

Liksom vi i samband med alla sinnliga fenomen stöter på olika sin-
neströsklar,24 så måste vi också vänta oss specifi ka smärttrösklar. 
Smärtor är inte bara medvetna, utan på någon punkt blir vi medvetna 
om dem, och därmed också medvetna om oss själva. Här når ett med-
vetandefenomenologiskt inifrånperspektiv sina gränser, precis som ett 
behavioristiskt eller neurofysiologiskt utifrånperspektiv. Men detta 
dunkla ursprung för smärtan ställer oss inför frågan hur det förhåller 
sig med ett ovanligt fenomen som smärtlösheten, som till exempel hos 
den tioårige pojke från Pakistan som kan sticka en kniv i sina armar 
och ben eller springa på glödande kol utan att visa tecken på att känna 
någon smärta, och som visat prov på denna okänslighet ända sedan 
födseln.25 Antagandet om ”icke upplevda” smärtor, som man ibland 
stöter på i detta sammanhang, har strängt taget ingen mening, då en 
rent negativ beskrivning skulle innebära att den berördes perspektiv 
försvann. En erfarenhet utan någon som uppfattar den, eller en käns-

23. Husserl talar, med syftning på en lättvindig ontologisering av fysikaliskt vun-
na mätresultat, om ”substruktioner” eller ”oberättigade tillskrivningar”; jfr Die 
Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (Hus-
serliana VI) (Den Haag: M. Nijhoff , 1954), s. 130-132.
24. Jfr min studie Sinnenschwellen (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999).
25. Jfr ”Das Phantom Schmerz”, i Süddeutsche Zeitung, 13. 13. 2006, med åbero-
pande av en rapport i tidskriften Nature (2006), band 444, s. 894.
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la utan någon som förnimmer den, liknar ett trä av järn. Smärtlöshet 
kan i stället bara beskrivas som en avvikelse från det normala upple-
vandet, och då som en upplevd avvikelse. Liksom fastande innebär 
mer än att inte äta och inte dricka, nämligen att vara berövad näring, 
så måste smärtlöshet på motsvarande sätt bestämmas som berövande 
av smärta, precis som anestesi utgör en privat form av estesi. När 
smärtlösheten förstås på detta sätt kan man, som man också gör, fors-
ka efter dess neurologiska eller genetiska korrelat.26 En omvänd fråga 
uppkommer vid så kallade somatomorfa smärtrubbningar, där man trots 
kroppsligt upplevda besvär inte kan fi nna något motsvarande soma-
tiskt faktum, och som därför inte låter sig förklaras utifrån något be-
stämt organiskt sjukdomstillstånd. Detta innebär inte att det helt sak-
nas somatiska inslag, tvärtom tänker man sig ett växelspel mellan 
biologiska, själsliga och sociala faktorer. Redan uttrycket ”somato-
morf” visar på att smärtorna ansluter sig till bestämda delar av krop-
pen, som ger dem deras ”morfé” (form). Även indirekta eff ekter är 
relevanta, som vid de symptombildningar psykoanalysen studerar. 
Här får samtalsterapeutiska åtgärder ökad betydelse.27

Besläktad med sådana smärtgränser är frågan om när smärtan börjar 
hos det nyfödda barnet.28 Om man även i detta fall vill undvika en rent 
negativ karaktärisering, som bara konstaterar att smärtan är eller ännu 
inte är förhanden, vilket skulle klyva den levande varelsen i två hälfter 
och två faser, av vilka den ena vore aff ektiv, den andra aff ektlös,29 så 
måste man utgå från en försmärtsam fas, som hör till det kroppsliga 
jagets förhistoria.

26. När det gäller den just nämnde pakistanske pojken antar man hypotetiskt att 
en förändring i en gen betecknad SCN9A på kromosom 2 har lett till en defekt i 
en natriumkanal som behövs för att leda smärtimpulser vidare (se not 15).
27. Impulser till dessa refl ektioner fi ck jag vid ett årsmöte med det Medicinska 
sällskapet för samtalspsykoterapi, arrangerat av Holger Süß den 15–16 september 
2006 vid Burg-Klinik Stadtlengsfeld, på temat smärta som blivit kronisk. Förelig-
gande text går tillbaka på ett föredrag jag höll där.
28. Hittills föreliggande neurologiska data talar generellt för en början på smärtan 
i fj ärde månaden. Jfr ”Wann der Schmerz beginnt”, i Süddeutsche Zeitung, 29/30. 
4. 2006, med hänvisning till Journal of Neuroscience (2006), band 26, s. 3662. 
29. Det fi nns ingen hållbar grund för att närma sig frågan om den personliga 
identiteten, som legat och pyrt ända sedan Locke, enbart utifrån subjektets ratio-
nella sida och inte i minst lika hög grad utifrån självaff ektiviteten.
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Om vi nu kommer in på den nivå där smärterfarenheten växer ut 
till en smärthistoria, så kan vi se en serie av stegringar vars förlopp 
låter sig bestämmas på olika sätt. Hermann Plügge börjar med ett 
amorft obehag, som smyger sig in i vårt förhållande till kroppen. Därpå 
följer det lokaliserbara besväret, som faller oss i ryggen eller nästlar sig 
in i vårt hjärta. Ytterligare en stegring innebär förtärande sjukdomstill-
stånd, som hemsöker oss under längre tid och tär på våra krafter, som 
leukemi eller en cancersjukdom. Sist står det plötsliga förintandet, som 
ett slaganfall eller en hjärtinfarkt som rycker bort oss från livet.30 

Men utöver denna generella följd av smärtor, utformad efter vårt 
levnadslopp, låter sig även andra smärtskalor uppställas, som var och 
en ger beskrivningen en särskild riktning. Till att börja med kan smär-
tor uppträda i den kroppsliga sfärens periferi, som till exempel när 
huden skrapas av. Men de kan också tränga in i centrum, som i fråga 
om stickningar i hjärtat eller huvudvärk, som inverkar negativt på vårt 
helhetsbefi nnande. Smärtorna fördelar sig så sett på olika kroppsytor 
och kroppsvolymer.

Om vi beaktar smärtornas lokalisering på kroppens karta så kan 
man vidare skilja mellan fokala smärtor, som tandvärk eller smärta i 
något organ, och en diff us smärta, som atmosfäriskt breder ut sig i 
kroppen ända till det allmänna obehaget, som inte utan vidare kan 
avhjälpas genom specialiserade läkemedel. Just därför förekommer, låt 
vara ännu trevande, försök att etablera en självständig algesiologi, med 
inriktning på att studera smärtans förhistoria och alla dess olika ut-
löpare.

Tar vi i stället hänsyn till smärtans intensitet, så får vi en kontrast 
mellan svagare och starkare smärtor. Styrka och svaghet mäts utifrån 
graden av uthärdlighet eller outhärdlighet. Sådana toleransgränser lå-
ter sig emellertid inte fastställas rent medicinskt; deras bestämning är 
beroende av hur mycket man förväntar sig av sig själv och andra. Där-
för är bruket av smärtlindrande medel inte en rent farmaceutisk sak-
fråga, utan patienten måste ha ett ord med i laget.

När det gäller det tidsliga förloppet så står akuta former av smärta, 
som vid en hjärtattack eller muskelkramp, mot kroniska former, som 
sträcker sig över längre tid. Såtillvida som alla smärtupplevelser är 

30. H. Plügge, Der Mensch und sein Leib, s. 69–89.
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genomsyrade av minnen och förväntningar fi nns det emellertid inte 
några rena smärtpunkter som vore begränsade till ett enda nu, utan 
smärtan har alltid en viss varaktighet.

Med utgångspunkt i frågan om smärtans uppkomst kan man skilja 
mellan de fysiskt orsakade smärtor som drabbar oss och socialt förorsa-
kade smärtor, som tillfogas oss av andra.31 Även om det ena alltid kan 
övergå i det andra, fi nns det entydiga ytterlighetsfall som å ena sidan 
ett omslag i vädret, å andra sidan våldshandlingar. Tillfogandet av 
smärtor berör missaktningens problem, såtillvida som den andre mot 
sin vilja reduceras till ett ting eller ett verktyg, medan smärtor som 
framkallas genom en förlusterfarenhet förtätas till en känsla av sorg.

Listan kunde förfi nas genom uppvisandet av olika aff ektionssätt, 
vilka kompletterar de vanliga variationerna vad gäller intentionalite-
tens former, förståelsesätt och regleringar. Just här ligger den avgö-
rande uppgiften för en fenomenologi kring det patiska. Även här är 
det naturligtvis viktigt att undvika dualismen mellan fysiska förlopp 
och själsliga upplevelser. Förvisso fi nns det olika former av gräns-
värden och extrema fall. Det vi kallar lidande innebär, som redan 
 antyddes, en stegrad form av smärta, vid vilken livet som helhet är 
drabbat.

5. Smärtans uttryck

Smärtor träder i dagen i kroppsliga uttryck som likaså lämnar den 
cartesianska uppdelningen i inre upplevelser och yttre symptom bak-
om sig. Redan Max Scheler hänvisar till att gester av till exempel vre-
de eller skam inte bara visar på motsvarande känslor, utan att dessa 
känslor också levs ut och förverkligas i dessa gester. Freud tolkar 
kroppsliga symptom, som neurotikerns tvång att tvätta sig eller ago-
rafobikerns skyddssökande, som brottstycken av ett kroppsligt språk 
som tilldrar sig bortom vårt vetande och viljande. Allt detta gäller även 
för smärtans uttryck. Även den spelade smärtan hämtar näring ur ett 
uttrycksregister i vilket smärtan, bokstavligen, förkroppsligas.

31. Jfr utförligare om detta E. Scarry, The Body in Pain (Oxford: Oxford University 
Press, 1987) och Ch. Grüny, Zerstörung der Erfahrung. Eine Phänomenologie des 
Schmerzes (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004).
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Låt oss börja med det blotta kroppsspråket. Den som drabbas av smär-
ta drar sig samman, utför fl yktrörelser eller kryper ihop av smärta. Till 
och med den som istället biter ihop tänderna visar på indirekt väg 
något som han undertrycker och därmed alltså inte fullständigt lyckas 
utsläcka. Att hålla tillbaka smärtans uttryck hör till smärtans uttryck, 
liksom tigandet till talet.

På ljudspråkets nivå fi nner vi skrikandet eller stönandet, vilket i form 
av utrop och interjektioner, som vi känner till från den grekiska 
 tragedins klagande ljud, rör sig vid ordspråkets gränser. Språkligt sett 
är det här uttrycksfunktionen som tar alla krafter i anspråk, medan 
 appell och framställning, i bemärkelsen av Bühlers teckenteori, bara 
spelar en underordnad roll.

Slutligen kommer vi till det verbala språkets nivå, men till och med 
här fi nner vi olika sätt att tala. Till att börja med har vi ett talande 
utifrån smärtan. Detta härrör först från perspektivet hos den lidande, 
som tillkännager vad han eller hon känner, därefter från det ut vidgade 
perspektivet hos den med-lidande, som försöker trösta den lidande 
med lindrande eller lugnande ord, och slutligen från perspektivet hos 
vittnet, som tillkommer som en tredje part. Det språkliga tillkänna-
givandet av smärtan är inte i första hand sant eller falskt, utan hör till 
det inlärda smärtbeteendet. ”Ett barn har sårat sig, det skriker; och de 
vuxna talar sedan till det och lär det utrop och senare satser. De lär 
barnet ett nytt smärtbeteende. […]; orduttrycket för smärtan ersätter 
skriket och beskriver det inte.”32 Inte eller tilltalet eller ”besvärjel-
sen”33 är i första hand sant eller falskt, det är verksamt eller overksamt 
som en verbal medicin. Först med beskrivningen av smärtan övergår 
vi till att tala om smärtan, som tjänar till att förstå smärtan och slutligen 
utmynnar i den kliniska diagnosen och en terapeutisk behandling.

Den medicinska praktiken genomför, vare sig det är medvetet eller 
inte, en professionell epoché, genom vilken läkaren avstår ett direkt del-
tagande för att i stället diagnostisera sjukdomstillståndet som sådant. 
Såtillvida som medicinen synliggör något som till att börja med 

32. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 244, Schriften (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1960), s. 390. [Svensk översättning Filosofi ska undersökningar, 
övers. A. Wedberg (Stockholm: Thales, 1992).
33. Jfr det grekiska ordet epadein i Platons dialoger (t.ex. Charmides 176 b).
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 undandrar sig vårt uppfattande och vår förståelse, så hänger även den, 
oaktat alla sina mätmetoder och alla inkopplade apparater, i fenome-
nologins fi na tråd. Här är det lidandet som är den särpräglade ”saken 
själv”, ett lidande som ger sig till känna i smärtan och som kan om-
vandlas till ett medicinskt sjukdomsfenomen, utan att självt vara med-
icinskt. Som en sådan transformation kan medikaliseringen av krop-
pen liknas vid matematiseringen av naturen eller juridiseringen av 
handlingskonfl ikter.

6. Behandling mot smärta

Med den konstgjorda och konstfulla behandlingen av smärtan över-
träder vi en tröskel som leder från livsvärlden till en av dess special-
världar. Vi träder in på medicinens område, som för att tala med Hus-
serl utgör en specifi k yrkesvärld eller, för att tala med Foucault, ut-
vecklar en särskild diskurs. Traditionellt talar man, i analogi med 
rätts- eller skolväsendet, om hälsoväsendet, inom vilket praktiska, 
 tekniska, teoretiska, ekonomiska och etiska aspekter korsas. Men ur 
fenomenologins perspektiv framträder en del särskilda synpunkter.

Kroppens förmedlingssfär motsvarar en kroppsorienterad terapi. Den-
na kan inte uppdelas i två separata former, som psykoterapi och soma-
tisk terapi. Den nämnda dualiteten, som i likhet med etiketten men-
talsjukdom bär på ett cartesianskt arv, ger bara ansatspunkter för en 
diff erentierad terapi. Sjukdomstillstånd framträder som övervägande 
kroppsliga eller övervägande själsliga. Som redan nämndes bär varje 
smärterfarenhet på vidare smärthorisonter, vilka bortom det enskilda 
sjukdomsfallet uppenbarar en smärthistoria. När vi talar om smärt-
horisonter måste vi emellertid undvika ett direkt jämställande med 
varseblivnings- och handlingshorisonter. Smärtors utbredning låter 
sig inte i första hand förstås utifrån varseblivningsföremål eller hand-
lingsmål, utan snarare utifrån elementens rörelse, till exempel i form 
av vågor, ryck, tryck- och sugeff ekter eller brandhärdar.

Vidare är terapin sammansatt av en kombination av olika inställningar 
och praktiker. Till varje yrkesmässig inställning hör ett selektivt yrkes-
perspektiv, som gör att de allmänna livshorisonterna, alltså även 
 horisonterna för en ”världssmärta” i vidare mening, avskärmas. Men 
inför den tilltagande teknologiseringen av alla livsområden, som fram-
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kallar så motsatta reaktioner som teknikeufori och teknikfobi, måste 
fenomenologin insistera på nödvändiga distinktioner. I fokus står här 
skillnaden mellan en terapeutisk och en teknisk inställning. Den terapeu-
tiska inställningen är triadiskt upplagd. Läkaren och hans assistenter 
behandlar förvisso något, nämligen bestämda störningar, skador och 
lidanden, men de behandlar samtidigt någon, patienten såsom den 
 lidande, som kommer in i bilden som behandlingens adressat. Detta 
gäller även när den lidande, på grund av låg eller hög ålder eller sjuk-
domens allvar, bara kan komma till tals via ställföreträdare. Den tek-
niska inställningen däremot är dyadiskt upplagd. Här handlar det om 
att åstadkomma förändringar hos något, nämligen kroppsliga proces-
ser, tillstånd och partier, såsom i fallet med de redan nämnda, smärt-
samma skadorna på kroppens vävnader, varvid förorsakandet av smär-
tor vid smärtbehandlingen lindras med bedövningsmedel. Det räcker 
emellertid inte att skilja mellan dessa två grundinställningar; den 
verkliga frågan är hur de två samverkar. Här hänger det framför allt 
på om tekniken är inbäddad i terapin, nämligen i form av en genuin 
behandling av det främmande, som alltid inbegriper en inverkan på någon, 
eller om den självständiggörs och blir bara en kroppsreparation eller 
-fabrikation, som inskränker sig till ett utverkande av något.34 Det häng-
er med andra ord på om patienten är delaktig i och genom sin levande 
kropp, eller om denna reduceras till ett rent kroppsting.

Slutligen har vi frågan om gränserna för behandling av smärta. I ett 
annat sammanhang talade jag om ett ”överväldigande av lidandet” 
som tenderar att utmynna i en medikalisering av livet.35

Smärta och lidande är emellertid en del av livet, likaväl som lust och 
glädje. Den som helt försöker koppla bort dem, stänger av livets källor. 
Sättet och formerna för vårt sätt att hantera smärta och lidande kan 
därför inte underkastas någon universell måttstock. När det är fråga 
om lidandets och smärtans uthärdlighet eller outhärdlighet har den 
lidande rätt att säga sitt. Om patienten omyndigförklarades skulle 
 terapin förlora sin mening.

Översättning av Jim Jakobsson.

34. Jfr om detta Bruchlinien der Erfahrung (se not 2), s. 422–426.
35. Jfr Der Stachel des Fremden (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990; tredje uppl. 
1998), kap. 8.
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